
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

o emeryturach kapitałowych

(druk nr 311)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 476.
§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:

1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane,
11) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew

zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,
2) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych

przepisów stosuje się przepisy prawa pracy,
3) o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o

świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których

wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
1) ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia rodzinnego,
2) emerytur i rent,
3)  (uchylony),
4) innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych,
5) odszkodowań przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w

związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub Służbie Więziennej.
[§ 3.  Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte na

skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy,
w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw
orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz sprawy o roszczenia ze stosunków
prawnych między członkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub
ich organami.]

<§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy
wszczęte na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym
terminie, a także sprawy, w których wniesiono odwołanie od orzeczenia
wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, sprawy
o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami otwartych funduszy
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emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze stosunków
między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o
emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.>

§ 4.  Przez organy rentowe rozumie się:
1) jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określone w przepisach

o systemie ubezpieczeń społecznych, właściwe do wydawania decyzji w sprawach
świadczeń,

2) kolejowe jednostki organizacyjne,
3) wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortów spraw

wewnętrznych i sprawiedliwości, a także inne organy wojskowe i organy resortów
spraw wewnętrznych i sprawiedliwości,

- właściwe do wydawania decyzji w sprawach, o których mowa w § 2, a także Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

§ 5. Przez użyte w niniejszym dziale określenie
1) pracownik - rozumie się również:

a) członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej, osobę świadczącą pracę na
podstawie umowy o pracę nakładczą oraz członków rodziny i spadkobierców
pracownika, członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej i osoby świadczącej
pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, a także inne osoby, którym z
mocy odrębnych przepisów przysługują roszczenia z zakresu prawa pracy,

b) osobę dochodzącą od zakładu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnień do
świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych,

2) ubezpieczony - rozumie się osobę ubiegającą się o:
a) świadczenie z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o

emeryturę lub rentę,
b) ustalenie istnienia bądź nieistnienia obowiązku ubezpieczenia, jego zakresu lub

wymiaru składki z tego tytułu,
c) świadczenia w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych,
d) odszkodowanie przysługujące w razie wypadku i choroby pozostającej w

związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji lub w Służbie Więziennej.

USTAWA z dnia 29 maja 1974 r. O ZAOPATRZENIU INWALIDÓW WOJENNYCH I

WOJSKOWYCH ORAZ ICH RODZIN (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.)

Art. 54.
1. Inwalidzie wojennemu i wojskowemu, którego inwalidztwo powstało w związku ze

służbą wojskową, pobierającemu rentę inwalidzką obliczoną od podstawy wymiaru



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

określonej w art. 11, który nabył prawo do emerytury, wypłaca się w zależności od jego
wyboru:

1) rentę inwalidzką powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty inwalidzkiej.

<1a. Kwota połowy emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje połowę łącznej
kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej
wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota
należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w
pełnej wysokości.>

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do inwalidy wojennego, który nabył prawo do
renty inwalidzkiej za gospodarstwo rolne przekazane następcy lub państwu.

2a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej uposażenie w stanie
spoczynku przyznane ze względu na wiek.

3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 osobie uprawnionej do renty inwalidzkiej
lub renty rodzinnej na podstawie niniejszej ustawy oraz do innych świadczeń o
charakterze rentowym wypłaca się jedno świadczenie - wyższe lub przez nią wybrane.

3a. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby pobierającej uposażenie w stanie
spoczynku przyznane z powodu choroby lub utraty sił albo uposażenie rodzinne.

4. Inwalida, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a oraz w ust. 3 i 3a, zachowuje prawo do
dodatku pielęgnacyjnego oraz innych uprawnień, które przysługiwałyby mu z tytułu renty
inwalidzkiej.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)

Art. 6.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) rolniku - rozumie się pełnoletnią osobę fizyczną, zamieszkującą i prowadzącą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność
rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w
ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty
prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia;

2) domowniku - rozumie się osobę bliską rolnikowi, która:
a) ukończyła 16 lat,
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje

na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem

stosunkiem pracy;
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3) działalności rolniczej - rozumie się działalność w zakresie produkcji roślinnej lub
zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej;

4) gospodarstwie rolnym - rozumie się każde gospodarstwo służące prowadzeniu
działalności rolniczej;

5) dziale specjalnym - rozumie się dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w
załączniku do ustawy;

[6) przepisach emerytalnych - rozumie się przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych;]

<6) przepisach emerytalnych – rozumie się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.);>

7) emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę miesięcznej najniższej emerytury,
określoną w przepisach emerytalnych;

8) wskaźniku wymiaru - rozumie się ustaloną dla określonego świadczenia lub
określonej części świadczenia liczbę, wyrażającą stały stosunek tego świadczenia (tej
części świadczenia) do emerytury podstawowej, z zaokrągleniem do drugiego
miejsca po przecinku; wskaźnik wymiaru służy do obliczania wysokości świadczenia
lub jego części w myśl art. 48;

9) (uchylony);
10) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i

członków ich rodzin - rozumie się odpowiednie świadczenie, przyznane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustaw powołanych w art. 99 i 122
albo innych przepisów regulujących świadczenia emerytalno-rentowe dla rolników;

10a) emeryturze lub rencie rolniczej z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę
inwalidzką z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich
rodzin oraz emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy;

10b) emeryturze lub rencie z ubezpieczenia - rozumie się emeryturę lub rentę rolniczą z
ubezpieczenia, rentę rolniczą szkoleniową i rentę rodzinną;

10c) ustalonym prawie do emerytury lub renty - rozumie się ustalone prawo do emerytury
lub renty z ubezpieczenia albo ustalone prawo do emerytury lub renty na podstawie
przepisów emerytalnych lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, a także
ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
przyznanego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,
oraz świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;

11) ubezpieczeniu emerytalno-rentowym - rozumie się ubezpieczenie emerytalno-
rentowe określone w ustawie;

11a) stwierdzeniu niezdolności do samodzielnej egzystencji - rozumie się przez to
zaliczenie do pierwszej grupy inwalidów;

12) innym ubezpieczeniu społecznym - rozumie się obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne i rentowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych
lub zaopatrzenie emerytalne określone w odrębnych przepisach;

13) osobie podlegającej innemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się osobę
podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub objętą przepisami o zaopatrzeniu
emerytalnym;
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13a) świadczeniach z ubezpieczeń społecznych - rozumie się zasiłek chorobowy i
świadczenie rehabilitacyjne, do których przysługuje prawo z tytułu ubezpieczenia
chorobowego na podstawie przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

13b) należnościach z tytułu składek - rozumie się składki, należne od nich odsetki i
koszty upomnienia;

14) okresach podlegania określonemu ubezpieczeniu społecznemu - rozumie się tylko
takie okresy, za które opłacono przewidziane w odpowiednich przepisach składki na
to ubezpieczenie, chyba że w myśl tych przepisów nie istniał obowiązek opłacania
składek;

15) wójcie - rozumie się także burmistrza lub prezydenta miasta;
16) ubezpieczeniu zdrowotnym - rozumie się ubezpieczenie określone w odrębnych

przepisach.

Art. 20.
[1. Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3

zalicza się okresy:
1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich

rodzin w latach 1983-1990;
2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po

ukończeniu 16. roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;
3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.]

<1. Do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2
zalicza się okresy:

1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich
rodzin w latach 1983-1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym, po
ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycznia 1983 r.;

3) od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami emerytalnymi.>
2. Okresów, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się do okresów ubezpieczenia, jeżeli

zostały one zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na
podstawie odrębnych przepisów.

<3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do osób urodzonych po dniu 31 grudnia
1948 r.>

Art. 21.
1. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie

spełnia następujące warunki:
1) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres, o którym

mowa w ust. 2;
2) jest trwale lub okresowo całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym;
3) całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała w okresie

podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu lub w okresach, o których mowa w
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art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2, lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych
okresów.

2. Warunek podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez wymagany okres uważa
się za spełniony, jeżeli okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego ubezpieczonego
wynosi co najmniej:

1) 4 kwartały - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała
w wieku do 20 lat;

2) 8 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat;

3) 12 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat;

4) 16 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat;

5) 20 kwartałów - jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
powstała w wieku powyżej 30 lat.

[3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zgodnie z ust. 2
stosuje się odpowiednio art. 20.]

<3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu zgodnie z
ust. 2 stosuje się odpowiednio art. 20 ust. 1 i 2.>

4. Jeżeli całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym powstała wskutek
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, warunek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się za spełniony, jeżeli ubezpieczony posiada jakikolwiek
okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego, który obejmuje dzień wypadku lub dzień
zachorowania na rolniczą chorobę zawodową.

5. Za całkowicie niezdolnego do pracy w gospodarstwie rolnym uważa się ubezpieczonego,
który z powodu naruszenia sprawności organizmu utracił zdolność do osobistego
wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

6. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za trwałą, jeżeli
ubezpieczony nie rokuje odzyskania zdolności do osobistego wykonywania pracy w
gospodarstwie rolnym.

7. Całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym uznaje się za okresową, jeżeli
ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do osobistego wykonywania pracy w
gospodarstwie rolnym.

8. Okres 20 kwartałów, o których mowa w ust. 2 pkt 5, powinien przypadać w okresie
ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie renty rolniczej z tytułu
niezdolności do pracy.

Art. 22.
1. Rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy przyznaje się jako rentę stałą, jeżeli

całkowita niezdolność ubezpieczonego do pracy w gospodarstwie rolnym jest trwała i nie
orzeczono celowości przekwalifikowania zawodowego. W pozostałych przypadkach
renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy przysługuje jako renta okresowa przez okres
wskazany w decyzji Prezesa Kasy lub do czasu objęcia rencisty innym ubezpieczeniem
społecznym.
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2. Prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, które ustało z powodu ustąpienia
całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, podlega przywróceniu, jeżeli
w ciągu 18 miesięcy od dnia ustania prawa do renty ubezpieczony ponownie stał się
całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie rolnym.

3. Osobom pobierającym renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy, które osiągnęły wiek
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, przyznaje się z urzędu emeryturę rolniczą w
wysokości nie niższej od dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy,
jeżeli osoba ta spełnia warunki określone w art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy.

<4. Wysokość emerytury, o której mowa w ust. 3, może być niższa od dotychczas
pobieranej renty, jeżeli jej zmniejszenie wynika z wyłączenia okresów, o których
mowa w art. 20 ust. 1 pkt 3.>

Art. 25.
1. Część składkową ustala się przyjmując po 1 % emerytury podstawowej za każdy rok

podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, z uwzględnieniem ust. 2-7. Niepełne
lata przelicza się odpowiednio, z uwzględnieniem art. 21a.

2.  Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza się liczbę lat:
1) podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich

rodzin w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym w okresie od

dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na
Fundusz Emerytalny Rolników;

3) (uchylony);
4) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym - bez

podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu - po ukończeniu 16. roku życia,
przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed
spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty inwalidzkiej
rolniczej.

2a. Do liczby lat, o których mowa w ust. 1, dolicza się również liczbę lat:
1) podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu określonych w przepisach o

systemie ubezpieczeń społecznych, podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub
zaopatrzeniu emerytalnemu przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz podlegania
zaopatrzeniu emerytalnemu przepadającemu po tej dacie,

2) działalności kombatanckiej, działalności równorzędnej z tą działalnością, a także
okresy zaliczane do okresów tej działalności oraz podlegania represjom wojennym i
okresu powojennego, określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

3) odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresy jej równorzędne
albo zastępczych form tej służby, przypadających przed dniem 1 stycznia 1999 r.

- jeżeli z tego tytułu ubezpieczonemu nie przyznano emerytury lub renty na podstawie
odrębnych przepisów.

<2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej dla
osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.>

3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za rolnika i jego małżonka opłacono
roczną składkę na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich
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rodzin w wysokości wyższej niż 120 % przeciętnej emerytury podstawowej w danym
roku, zamiast jednego roku przyjmuje się okres dłuższy, odpowiadający wskaźnikowi
indywidualnego wymiaru składki w danym roku. Wskaźnik ten oblicza się w następujący
sposób:

1) kwotę opłaconej składki rocznej wymierzonej od hektarów przeliczeniowych i
działów specjalnych oraz od osób ubezpieczonych w danym gospodarstwie rolnym, z
wyjątkiem domowników, dzieli się przez liczbę tych osób; przy ustalaniu kwoty
opłaconej składki wlicza się również kwoty przyznanych ulg i zwolnień, nie wlicza
się jednak nieopłaconej części składki za 1990 r., jeżeli jej opłacenie było
dobrowolne;

2) tak obliczoną kwotę dzieli się przez 120 % przeciętnej emerytury podstawowej w
danym roku.

4. Okresy, o których mowa w ust. 2a pkt 1, przelicza się w wymiarze półtorakrotnym. Nie
dotyczy to jednak okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu pobierania
świadczeń dla bezrobotnych.

5. Za każdy rok przypadający w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, przyjmuje się 0,5 %
emerytury podstawowej.

6. Jeżeli uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu łącznie z okresami, o których mowa w ust. 2 i 2a,
krócej niż przez 20 kwartałów, przyjmuje się, że okres opłacania składki wynosi 20
kwartałów.

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się, jeżeli całkowita niezdolność do pracy powstała wskutek
wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. W takim przypadku
uprawnionemu do okresu opłacania składki dolicza się okres dzielący go od osiągnięcia
wieku 60 lat.

8. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" przeciętną roczną wysokość emerytury podstawowej w latach
1983-1990.

Art. 27.
1. Do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia przysługuje dodatek pielęgnacyjny na

zasadach i w wysokości określonej w przepisach emerytalnych.
<1a. W razie zbiegu prawa do dodatku pielęgnacyjnego, o którym mowa w ust. 1, z

prawem do dodatku pielęgnacyjnego przysługującego do emerytury, ustalonej na
podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów emerytalnych, dodatek
pielęgnacyjny wypłaca się wraz z emeryturą z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.>

2. Do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia przysługuje również dodatek z tytułu
pracy przymusowej po dniu 1 września 1939 r. w wysokości 2 % emerytury podstawowej
za każdy rok takiej pracy.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, dolicza się do części składkowej emerytury lub renty
rolniczej, uwzględniając jego wysokość przy ustalaniu wskaźnika wymiaru części
składkowej.

4. Do emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników
indywidualnych i członków ich rodzin przysługuje zwiększenie za okresy, o których
mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 i 3, w wysokości 1 % emerytury podstawowej za każdy rok
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przypadający w tych okresach, jeżeli z tego tytułu uprawnionemu nie przyznano
emerytury lub renty na podstawie odrębnych przepisów.

5. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 4, dolicza się do emerytury lub renty inwalidzkiej z
ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin i ustala się
ponownie wskaźnik wymiaru tego świadczenia.

Art. 33.
[1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy,

uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie - wyższe lub wybrane przez
uprawnionego.]

<1. W razie zbiegu prawa do emerytury z prawem do renty na podstawie ustawy,
uprawnionemu przyznaje się jedno świadczenie – wyższe lub wybrane przez
uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 i 4.>

2. W razie zbiegu prawa do emerytury lub renty przysługującej na podstawie ustawy z
prawem do emerytury lub renty z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu
wypłaca się jedno wybrane przez niego świadczenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób uprawnionych jednocześnie do emerytury
rolniczej oraz do emerytury przyznanej na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24a lub art.
184 przepisów emerytalnych.

2b. Uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo renty rodzinnej z
ubezpieczenia i do emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów
emerytalnych traci prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo
renty rodzinnej z ubezpieczenia, chyba że zanim wystąpi z wnioskiem o prawo do
emerytury na podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytalnych złoży
oświadczenie, że wybiera rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy albo rentę
rodzinną z ubezpieczenia. W przypadku złożenia tego oświadczenia środki
zgromadzone na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym są
przekazywane przez ten fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, na dochody budżetu państwa. Oświadczenie o wyborze świadczenia
jest ostateczne i nie przysługuje od niego prawo odstąpienia.

2c. W przypadku gdy uprawniony do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy nie
spełnia warunków do emerytury rolniczej na podstawie art. 22 ust. 3, Kasa wzywa
uprawnionego do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, w terminie co
najmniej 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b.

2d. Kasa wzywa uprawnionego do renty rodzinnej z ubezpieczenia, w terminie co
najmniej 3 miesięcy przed osiągnięciem wieku emerytalnego, do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 2b.>

[3. W razie zbiegu prawa do renty rolniczej z ubezpieczenia, jeżeli całkowita niezdolność do
pracy powstała w wyniku wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
z prawem do emerytury z innego ubezpieczenia społecznego, uprawnionemu wypłaca się
wyższe świadczenie w całości i połowę drugiego świadczenia.]

4. Odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby
prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia z prawem do:

1) renty inwalidy wojennego i wojskowego, którego niezdolność do pracy pozostaje w
związku ze służbą wojskową;
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2) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pobytem w miejscach, o których
mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);

3) renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy,
wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej;

4) świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 5a.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to środki trwałe w budowie w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694), zwanej dalej
"ustawą o rachunkowości",

2) składnikach majątkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o
rachunkowości pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą zbywcy, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie
nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsiębiorstwie - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego,

4) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo
wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i
niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych
zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo
samodzielnie realizujące te zadania,

5) Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz.
1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz.
459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz
z 2002 r. Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984),

6)  działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to
działalność zarobkową:

a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i

prawnych
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- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób
zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych
przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9,

7)  ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),

8)  urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje odpowiednio
właściwy dla podatnika lub płatnika naczelnik urzędu skarbowego,

9)  ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi - oznacza to ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84,
poz. 774, Nr 124, poz. 1151 i Nr 170, poz. 1651),

10)  publicznym obrocie - oznacza to obrót publiczny, o którym mowa w art. 2 ustawy o
publicznym obrocie papierami wartościowymi,

11)  papierach wartościowych - oznacza to papiery wartościowe, o których mowa w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538),

12)  dyskoncie - oznacza to różnicę między kwotą uzyskaną z wykupu papieru
wartościowego przez emitenta a ceną zakupu papieru wartościowego na rynku
pierwotnym lub wtórnym, a w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze
spadku lub darowizny dyskonto oznacza różnicę pomiędzy ceną wykupu a ceną
zakupu tych papierów przez spadkodawcę lub darczyńcę,

13)  pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,

14)  funduszach kapitałowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze
zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz
ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa
w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

15)  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawę z dnia 20
listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn.
zm.),

16)  ustawie o działalności pożytku publicznego - oznacza to ustawę z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.
873),

17)  ustawie o podatku od towarów i usług - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535),

18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawę z dnia 28 lipca
2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420),

19)  samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie
całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu
nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od
części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą,
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klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do
podrodzaju: wielozadaniowy, van,

b) pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które
oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą
przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków,
mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego
postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do
tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia
proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi
odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią
podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii
poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a
punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu
przeznaczonej do przewozu ładunków,

c) pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu
ładunków,

d) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie
przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy
pojazdu,

e) pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu
przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w
załączniku nr 9 do ustawy o podatku od towarów i usług,

20)  małym podatniku - oznacza to podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży
(wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 800.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się
według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do
1.000 zł,

21)  certyfikacie rezydencji - oznacza to zaświadczenie o miejscu zamieszkania
podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji
podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika,

22)  zagranicznym zakładzie - oznacza to:
a) stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na

terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na
terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo,
biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

b) plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego
państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego
państwa,

c) osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na
terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta
ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to
faktycznie wykonuje

- chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej[.]<,>
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<23) ustawie o emeryturach kapitałowych – oznacza to ustawę z dnia 17
października 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).>

Art. 12.
1. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz

spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz
wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło
finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze,
wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty
za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość
została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

2.  Wartość pieniężną świadczeń w naturze przysługujących pracownikom na podstawie
odrębnych przepisów ustala się według przeciętnych cen stosowanych wobec innych
odbiorców - jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres
działalności pracodawcy.

3.  Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych
ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

3a.  (skreślony).
4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uważa się osobę pozostającą w stosunku

służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku
pracy.

5. Nie wlicza się do przychodu osób wykonujących pracę nakładczą wartości surowców i
materiałów pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez
nie kosztów z tytułu transportu, zużytej energii, opału, konserwacji maszyn i urządzeń
itp., jeżeli osoba, na rzecz której wykonywana jest praca nakładcza, wypłaca należność z
tych tytułów w wyodrębnionej pozycji.

6. Za przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej
spółdzielni zajmującej się produkcją rolną uważa się wszelkie przychody, o których
mowa w art. 11, uzyskane przez członka spółdzielni lub jego domownika z tytułu wkładu
pracy oraz innych tytułów przewidzianych w statucie spółdzielni, po wyłączeniu z tych
przychodów udziałów w dochodzie podzielnym spółdzielni z tytułu działalności
rolniczej, z wyjątkiem polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

[7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych
wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych
oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych.]

<7. Przez emeryturę lub rentę rozumie się łączną kwotę świadczeń emerytalnych i
rentowych, w tym kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy
o emeryturach kapitałowych, wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem
dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent
rodzinnych.>

8.  (skreślony).
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Art. 30a.
1.  Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem

działalności gospodarczej,
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą,

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
5)  od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego

wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59,

7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia
akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,

8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz
emerytalny w imieniu członka funduszu,

9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi
funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka,

10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu
zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków
zgromadzonych na tym koncie,

11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych[.]<,>

<12) od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej
emerytury kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych.>

2.  Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.

3.  Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych
funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach
kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub
tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której
mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.
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4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów
wartościowych.

5.  Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w
funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

8.  Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje się art. 30 ust. 3a.
9.  Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej

Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą
podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

10.  Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych:

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie
Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i
Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi
Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszczędności osób fizycznych

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w
pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

11.  Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty
podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani
wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU

FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Fundusz jest osobą prawną.
[2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich

lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich
wieku emerytalnego.]
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<2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich
lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez
nich wieku emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U.
Nr ..., poz. ...).>

[Art. 7.
Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń pieniężnych
w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.]

<Art. 7.
Ustawa nie narusza przepisów innych ustaw, które przewidują wypłatę świadczeń
pieniężnych w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, w tym ustawy z dnia 17
października 2008 r. o emeryturach kapitałowych.>

Art. 8.
Użyte w niniejszej ustawie określenia mają następujące znaczenie:

1) podmiot związany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostkę dominującą,
zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) oraz jednostkę
zależną od jednostki dominującej w stosunku do tego podmiotu;

1a) jednostka dominująca - oznacza jednostkę dominującą w rozumieniu przepisów o
rachunkowości;

2) członek funduszu - oznacza osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo w funduszu
zgodnie z przepisami ustawy;

3) wypłata transferowa - oznacza przeniesienie środków znajdujących się na rachunku
członka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych środków
dokonywane między rachunkami tego samego funduszu, bez względu na stan
rachunku;

4) zakład ubezpieczeń emerytalnych - oznacza spółkę akcyjną prowadzącą działalność
ubezpieczeniową polegającą na oferowaniu i wypłacaniu emerytur dożywotnich
członkom otwartych funduszy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, ze środków
zgromadzonych w tych funduszach, na zasadach określonych w odrębnych
ustawach;

<4a) okresowa emerytura kapitałowa – oznacza emeryturę, o której mowa w
ustawie z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

4b) dożywotnia emerytura kapitałowa – oznacza emeryturę, o której mowa w
ustawie z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych;>

5) otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, który został utworzony i jest
zarządzany przez powszechne towarzystwo;

6) pracowniczy fundusz - oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, który został
utworzony i jest zarządzany przez pracownicze towarzystwo;

7) towarzystwo - oznacza spółkę akcyjną będącą organem funduszu;
8) powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne będące

organem otwartego funduszu;
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9) pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące
organem pracowniczego funduszu,

10)  pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej,
mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
który w rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa
pracy tego państwa jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny
rachunek;

11)  zagraniczny organ nadzoru - oznacza krajowe władze państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwe w zakresie nadzoru nad realizacją programu emerytalnego
pracodawcy zagranicznego;

12)  program emerytalny pracodawcy zagranicznego - oznacza zasady gromadzenia
oszczędności na cele emerytalne, obowiązujące pracodawcę zagranicznego.

Art. 81.
1. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, następuje z

chwilą zawarcia umowy z funduszem, jeżeli:
1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystępująca do

funduszu podlega lub podlegała, w okresie 12 miesięcy przed dniem zawarcia
umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym
mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

2. Otwarty fundusz nie może odmówić zawarcia umowy, o ile osoba występująca z
wnioskiem o przyjęcie do funduszu spełnia warunki określone w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych.

3. Umowa, co do której nie został spełniony którykolwiek z warunków wymienionych w
ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4. Zakład Ubezpieczeń
Społecznych ma obowiązek, w terminie 30 dni roboczych, poinformować otwarty
fundusz, czy osoba, która zawarła umowę z funduszem, spełnia warunki określone w
ust. 1.

4. Jeżeli osoba, która zawarła z otwartym funduszem umowę uznaną za bezskuteczną,
pomimo istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw do spełnienia
warunków określonych w ust. 1, następnie uzyska członkostwo w otwartym funduszu, to
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany przekazać do tego funduszu należne
składki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

5. Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu. W przypadku zmiany funduszu
uzyskanie członkostwa w nowym funduszu następuje z dniem dokonania zmian w
Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

6. Uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje również:
1) w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na

zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, z
dniem dokonania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art. 128 ust. 1.
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7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązany zawiadomić osobę wylosowaną oraz
otwarty fundusz, którego członkiem została ta osoba, o wyniku losowania.

8. Wraz z zawiadomieniem członek otwartego funduszu otrzymuje dane otwartego funduszu
objęte wpisem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz - podstawowe dane osobowe
członka otwartego funduszu, o których mowa w art. 89 ust. 2, przy czym otwarty fundusz
otrzymuje te dane w formie elektronicznej.

9. Po otrzymaniu, zgodnie z ust. 8, zawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i
podstawowych danych osobowych członka, otwarty fundusz niezwłocznie potwierdza
członkowi na piśmie warunki członkostwa, informując go jednocześnie o przysługującym
mu prawie określonym w art. 82 ust. 1 i skutkach nieskorzystania z tego prawa
określonych w art. 132 ust. 1, a także wzywa członka do niezwłocznego dopełnienia
obowiązku określonego w art. 83 ust. 1, informując go jednocześnie o skutkach
niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia tego obowiązku określonych w art. 83 ust.
3 i 4.

<10. Umowa z otwartym funduszem, o której mowa w ust. 1, ulega rozwiązaniu z dniem
dokonania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrejestrowania z otwartego
funduszu emerytalnego w Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy
Emerytalnych w związku z przyznaniem dożywotniej emerytury kapitałowej albo
nieustaleniem prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej
emerytury kapitałowej, z przyczyn określonych w art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1
ustawy z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych.>

<Art. 81a.
W okresie od dnia złożenia wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcia
postępowania z urzędu do dnia uprawomocnienia się decyzji w sprawie okresowej
emerytury kapitałowej otwarty fundusz wstrzymuje dokonanie wypłaty transferowej.>

Art. 89.
[1. Fundusz prowadzi rejestr członków funduszu zawierający podstawowe dane osobowe

członków, dane o wpłatach składek do funduszu i otrzymanych wypłatach transferowych
oraz przeliczeniach tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe,
dane o aktualnym stanie środków na rachunkach, a w pracowniczych funduszach - także
dane o aktualnym stanie akcji na rachunkach ilościowych.]

<1. Fundusz prowadzi rejestr członków funduszu zawierający podstawowe dane
osobowe członków, dane o wpłatach składek do funduszu i otrzymanych wypłatach
transferowych oraz przeliczeniach tych składek i wypłat transferowych na jednostki
rozrachunkowe, dane o aktualnym stanie środków na rachunkach z uwzględnieniem
środków wypłaconych na okresową emeryturę kapitałową, a w pracowniczych
funduszach – także dane o aktualnym stanie akcji na rachunkach ilościowych.>

2. Podstawowe dane osobowe członków, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) imiona i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL i numer

identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy członkowi funduszu nie nadano
numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich - w miejsce brakującego numeru
odpowiednio serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
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4) adres miejsca zamieszkania.
3. Prowadzenie rejestru członków funduszu może być powierzone osobie trzeciej, z

zastrzeżeniem przepisów art. 49.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia

rejestru członków funduszu, w tym szczegółowy zakres informacji, które powinny być
zawarte w rejestrze, a także zasady sporządzania i przechowywania kopii danych
zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty.

Art. 100a.
1. Otwarty fundusz jest zobowiązany do zwrotu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

nienależnie otrzymanej składki.
1a.  Kwotę składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek

rozrachunkowych uzyskanych za nienależnie otrzymaną składkę oraz nienależnie
otrzymane odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

1b.  W przypadku dokonania wypłaty transferowej, zgodnie z art. 119, 126 lub 131, kwotę
składki, o której mowa w ust. 1, ustala się przez umorzenie jednostek rozrachunkowych
odpowiadających kwocie uzyskanej z umorzenia jednostek rozrachunkowych
odpowiadających kwocie nienależnie otrzymanej składki od otwartego funduszu, który
dokonał wypłaty transferowej.

2.  (uchylony).
3.  Otwarty fundusz zwraca kwotę składki:

1) ustaloną zgodnie z ust. 1a, powiększoną o nominalną wartość opłaty, o której mowa
w art. 134 ust. 1 pkt 1, pobranej przez towarzystwo zarządzające otwartym
funduszem, albo

2) ustaloną zgodnie z ust. 1b.
3a.  W przypadku dokonania wypłaty transferowej otwarty fundusz, do którego nienależnie

otrzymana składka została wpłacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwraca
pobraną opłatę, o której mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1.

4.  Jeżeli przekazanie do otwartego funduszu nienależnej składki nastąpiło z przyczyn
leżących po stronie towarzystwa zarządzającego tym funduszem, suma kwot, o których
mowa w ust. 3 i 3a, nie może być niższa od nominalnej wartości nienależnie otrzymanej
składki, powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń
społecznych.

5.  Kwotę stanowiącą równowartość opłat, o których mowa w ust. 3 i 3a, oraz różnicę
pomiędzy nienależnie otrzymaną składką, powiększoną o odsetki określone przepisami o
systemie ubezpieczeń społecznych, a sumą kwot, o których mowa w ust. 3 i 3a, finansuje
towarzystwo zarządzające otwartym funduszem.

6.  (uchylony).
7. Jeżeli zwrot nienależnej składki następuje w wyniku nieważności umowy z otwartym

funduszem, a otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub
131, towarzystwo zarządzające tym funduszem finansuje kwotę stanowiącą
równowartość różnicy pomiędzy kwotą określoną, zgodnie z ust. 4, do dnia dokonania
wypłaty transferowej, a kwotą przekazaną w wypłacie transferowej.

7a.  Jeżeli zwrot nienależnie otrzymanej składki następuje w sytuacji unieważnienia umowy
lub zmiany z urzędu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nieprawidłowego wpisu w
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Centralnym Rejestrze Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, całą kwotę
otrzymaną w wyniku wypłaty transferowej traktuje się jako jedną składkę.

8.  Jeżeli osoba, za którą została przekazana nienależna składka, jest członkiem innego
otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3-4 jest przekazywana przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych do tego funduszu.

9. Kwota, o której mowa w ust. 8, nie może być niższa niż nominalna wartość należnej
składki powiększonej o odsetki określone przepisami o systemie ubezpieczeń
społecznych.

10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza się za okres od dnia obciążenia rachunku
bankowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotą nienależnie otrzymanej składki do
dnia jej zwrotu.

11. Zwrotu nienależnie otrzymanej składki dokonuje się poprzez potrącenia ze składek
przekazywanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do otwartego funduszu.

12. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał składkę, o której mowa w ust. 1, wraz z
odsetkami za opóźnienie, do odsetek tych stosuje się odpowiednio ust. 1-11 dotyczące
składki.

<Art. 100b.
1. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku

członka otwartego funduszu w kwocie podanej w decyzji Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej i jej wysokości,
o której mowa w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach
kapitałowych.

2. Na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu prawa do
dożywotniej emerytury kapitałowej i jej wysokości, o której mowa w ustawie z dnia
17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych, otwarty fundusz umarza
jednostki rozrachunkowe pozostające na rachunku członka otwartego funduszu w
całości.>

[Art. 111.
1. Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje przez

przeniesienie tych środków do wskazanego przez członka zakładu ubezpieczeń
emerytalnych, w którym wykupił on emeryturę dożywotnią.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb składania
przez członków otwartego funduszu dyspozycji dotyczących przeniesienia środków do
zakładu ubezpieczeń emerytalnych w związku z wykupieniem emerytury dożywotniej oraz
zasady i tryb przeniesienia tych środków do zakładu ubezpieczeń emerytalnych.]

<Art. 111.
Wypłata środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu następuje przez
przeniesienie tych środków:

1) na dochody funduszu emerytalnego wyodrębnionego w ramach Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń
społecznych, lub
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2) w związku z wydaniem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu
prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub dożywotniej emerytury
kapitałowej i ich wysokości.>

Art. 111a.
1.  Środki zgromadzone na rachunku członka otwartego funduszu są przekazywane przez ten

fundusz, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu
państwa w przypadku, gdy:

1) właściwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego funduszu
prawa do emerytury:

a) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art.
14 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) lub

b) obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiększenia na podstawie art.
14 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.
67, z późn. zm.);

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiadomi o ustaleniu członkowi otwartego
funduszu prawa do emerytury na podstawie art. 46-50a lub 50e ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych[.]<;>

<3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadomi o wyborze przez
członka otwartego funduszu renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo
renty rodzinnej z ubezpieczenia na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia 20
grudnia 1998 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

4) Minister Sprawiedliwości zawiadomi o przejściu w stan spoczynku z prawem do
uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. –
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.),
sędziego będącego członkiem otwartego funduszu.>

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie może pobierać
opłaty.

2a.  W przypadku ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wykreśla wpis o członkostwie w otwartym funduszu z
Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych i zawiadamia o tym
wykreśleniu fundusz emerytalny.

2b.  Z dniem ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umowa z otwartym
funduszem staje się nieważna z mocy prawa.

2c.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 100a.
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze

rozporządzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których mowa w
ust. 1, uwzględniając zasady współdziałania otwartych funduszy emerytalnych, organów
emerytalnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń.
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<Art. 111b.
1. Otwarty fundusz po otrzymaniu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji,

o której mowa w art. 14 ust. 5 i art. 17 ust. 9 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o
emeryturach kapitałowych, jest obowiązany przekazać na rachunek wskazany przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych część albo całość środków zgromadzonych na
rachunku członka otwartego funduszu.

2. W przypadku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku członka
otwartego funduszu, umowa z otwartym funduszem emerytalnym ulega
rozwiązaniu, chyba że członek funduszu wycofa wniosek o emeryturę przed
uprawomocnieniem się decyzji o ustaleniu prawa do emerytury.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty fundusz nie może pobierać opłaty.>

Art. 131.
1. Jeżeli w chwili śmierci członek otwartego funduszu pozostawał w związku małżeńskim,

fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku
zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim
środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej.

[2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, po
przedstawieniu przez małżonka zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa
oraz pisemnego oświadczenia stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu
nie zaszły żadne zmiany w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust.
1, lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce -
także dowodu tych zmian.]

<2. Wypłata transferowa jest dokonywana w terminie, o którym mowa w art. 122, nie
wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, po przedstawieniu przez małżonka
zmarłego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu małżeństwa oraz pisemnego oświadczenia
stwierdzającego, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w
stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub
zawiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a jeżeli zmiany te miały miejsce -
także dowodu tych zmian.>

3. Jeżeli małżonek zmarłego członka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 128.

4. Jeżeli zmarły nie dopełnił obowiązku określonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust.
2, jego małżonek powinien potwierdzić na piśmie, że do chwili śmierci członka funduszu
nie zmienił się stan stosunków majątkowych między małżonkami ustalony stosownie do
art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawić odpowiednie dowody tej
zmiany.

5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedopełnienia lub nienależytego
dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2 lub 3.

Art. 132.
1. Środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego,

które nie zostaną wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane są osobom wskazanym
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przez zmarłego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodzą w skład
spadku.

2. (uchylony).
[3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez zmarłego

w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu
stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków
przypadających małżonkowi zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek
w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków
przypadających małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.]

<3. Otwarty fundusz dokonuje wypłaty środków należnych osobie wskazanej przez
zmarłego w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca, od
dnia przedstawienia funduszowi urzędowego dokumentu stwierdzającego tożsamość
osoby uprawnionej, z tym że wypłata środków przypadających małżonkowi
zmarłego może być przekazana na jego żądanie na rachunek w otwartym funduszu.
W tym ostatnim przypadku do wypłaty transferowej środków przypadających
małżonkowi zmarłego stosuje się odpowiednio art. 128.>

4. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje
w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie
dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej.

4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do spadkobierców, którzy dodatkowo
obowiązani są przedłożyć funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

5. Zasady wypłaty w ratach określa statut otwartego funduszu.

<Art. 132a.
1. W razie śmierci członka otwartego funduszu, który osiągnął wiek emerytalny i do

dnia śmierci nie ustalono wysokości emerytury - kwotę środków zgromadzonych na
rachunku zmarłego pomniejsza się o kwoty niezrealizowanych świadczeń, o których
mowa w art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Po dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wypłatę
niezrealizowanych świadczeń otwarty fundusz dokonuje wypłaty tych środków
zgodnie z art. 131 i 132.>

[Art. 192.
Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu na piśmie informacji określającej
pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.]

<Art. 192.
1. Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu na piśmie informacji

określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.
2. Otwarty fundusz informuje członka o pieniężnej wartości środków zgromadzonych

na rachunku członka na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc:
1) złożenia wniosku, o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo

ponowne ustalenie jej wysokości;
2) podjęcia wypłaty okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli:
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a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed
osiągnięciem wieku emerytalnego, albo

b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu.
3. Otwarty fundusz informuje członka i Zakład Ubezpieczeń Społecznych o pieniężnej

wartości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu po
dokonaniu ostatniej wypłaty okresowej emerytury kapitałowej.>

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) ubezpieczeni - osoby fizyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń
społecznych, o których mowa w art. 1;

2) płatnik składek:
a) pracodawca - w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę

zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną
osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby
ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie
wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób,
którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład,

b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz
wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do
osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób
pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających
wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego
lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania - w stosunku do
osób, które ją wykonują, na podstawie skierowania do pracy, lub podlegają
ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli
zasiłek wypłaca ten podmiot,

d) ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia
społeczne,

e) Kancelaria Sejmu w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego
wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kancelaria Senatu w stosunku do
senatorów,
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f) duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub
klasztoru w stosunku do członków swych zakonów lub, za zgodą Zakładu, inna
zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w stosunku do duchownych
objętych tą zgodą,

g) jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej - w stosunku
do żołnierzy niezawodowych pełniących służbę czynną, z wyłączeniem
żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego oraz żołnierzy służby okresowej,

h) (uchylona),
i) (uchylona),
j) (uchylona),
k) ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia

w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

l) (uchylona),
ł)  powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla

bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium,
m)Zakład - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z

tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku
macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład,

n) podmiot wypłacający stypendium sportowe - w stosunku do osób pobierających
te stypendia,

o) minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej - w
stosunku do funkcjonariuszy celnych,

p) Krajowa Szkoła Administracji Publicznej - w stosunku do słuchaczy
pobierających stypendium,

r) osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do osób
współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

s) Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - w
stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te
wypłacane są przez to Biuro,

t) jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego - jeżeli rozlicza i opłaca składki za ubezpieczonych
wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych
jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,

u) podmiot, w którym jest pełniona służba - w odniesieniu do żołnierzy
zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby,
jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,

w) wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących
świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach
rodzinnych,

z) podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia - w
stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,
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za)  inne niż powiatowe urzędy pracy podmioty kierujące - w stosunku do osób
pobierających stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania
zawodowego - którymi są:
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
– Ochotnicze Hufce Pracy,
– agencje zatrudnienia,
– instytucje szkoleniowe,
– instytucje dialogu społecznego,
– instytucje partnerstwa lokalnego,
– organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i

przeciwdziałania bezrobociu,
– jednostki naukowe,
– organizacje pracodawców,
– związki zawodowe,
– ośrodki doradztwa rolniczego,
– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego
– korzystające z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków

krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o
których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984);

3) składki - składki na ubezpieczenia społeczne osób wymienionych w pkt 1;
4) zasiłki - zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz

ubezpieczenia wypadkowego;
5) deklaracja rozliczeniowa - zestawienie informacji o należnych składkach na

fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz
kwot należnych do zapłaty;

6) imienny raport miesięczny - informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom
społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc
kalendarzowy;

7) konto ubezpieczonego - konto, na którym ewidencjonowane są składki oraz
informacje dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych danego ubezpieczonego;

8) konto płatnika - konto, na którym ewidencjonowana jest kwota zobowiązań z tytułu
składek oraz innych składek danego płatnika zbieranych przez Zakład, kwoty
zapłaconych składek, stan rozliczeń oraz inne informacje dotyczące płatnika składek;

9)  przychód - przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, służby,
wykonywania mandatu posła lub senatora, wykonywania pracy w czasie odbywania
kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, pobierania zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenia integracyjnego i stypendium wypłacanych bezrobotnym
oraz stypendium sportowego, a także z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
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oraz umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jak również z tytułu współpracy przy
tej działalności lub współpracy przy wykonywaniu umowy;

10) przychód z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni
kółek rolniczych - przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na
jej rzecz produktów rolnych;

11) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

12) zakład emerytalny - wybrany przez ubezpieczonego zakład emerytalny, wypłacający
emeryturę dożywotnią, działający na podstawie przepisów o zakładach
emerytalnych;

<12a) okresowa emerytura kapitałowa – świadczenie pieniężne określone w ustawie
z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr ..., poz.
...);

12b) dożywotnia emerytura kapitałowa – świadczenie pieniężne określone w ustawie
z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych;>

13) międzybankowy system elektroniczny - system ELIXIR w Krajowej Izbie
Rozliczeniowej S.A.;

14) (uchylony);
15) numer NIP - numer identyfikacji podatkowej nadany przez urząd skarbowy;
16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.

Art. 22.
1. Stopy procentowe składek wynoszą:

1) 19,52 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie emerytalne, z zastrzeżeniem ust. 3 i
4;

2)  6,00 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenia rentowe;
3) 2,45 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie chorobowe;
4) od 0,40 % do 8,12 % podstawy wymiaru - na ubezpieczenie wypadkowe.

2. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają
przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych.

3. Część składki na ubezpieczenie emerytalne pochodząca ze składki ubezpieczonego,
wynosząca 7,3 % podstawy wymiaru składki, odprowadzana jest przez Zakład do
wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego, z uwzględnieniem
art. 111.

3a. Część składki, o której mowa w ust. 3, nie jest odprowadzana przez Zakład do otwartego
funduszu emerytalnego w przypadku zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o
ustaleniu prawa ubezpieczonego do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa
do jej zwiększenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy
zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.) lub
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2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.).

[3b. Część składki, o której mowa w ust. 3, na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego
niebędącego płatnikiem tej składki, należna za okres do końca miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę, nie jest
odprowadzana przez Zakład do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli zostanie
opłacona po miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.]

<3b. Zakład zaprzestaje odprowadzania części składki, o której mowa w ust. 3, od dnia
następującego po dniu poinformowania przez Zakład otwartego funduszu
emerytalnego o:

1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka
otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku
nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo

2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej.>

<3c. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio do części składki, o której mowa w ust. 3,
należnej za okres do dnia poinformowania, o którym mowa w ust. 3b, o:

1) obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka
otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w przypadku
nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo

2) złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej

- opłaconej lub zidentyfikowanej po tym dniu.>
4. W okresie do dnia 31 grudnia 2008 r. część składki na ubezpieczenie emerytalne, w

wysokości określonej w art. 112 ust. 2 i 3, jest odprowadzana przez Zakład do FRD.

Art. 33.
1. Zakład prowadzi:

1) konta ubezpieczonych, z których każde jest oznaczone numerem ewidencyjnym
nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne
Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);

2) konta płatników składek oznaczone numerem NIP, a w przypadku gdy płatnik
składek nie posiada numeru NIP, do czasu jego uzyskania - numerem z krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, a jeżeli nie posiada
również tego numeru - numerem PESEL lub serią i numerem dowodu osobistego
albo paszportu;

3) Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
4) Centralny Rejestr Płatników Składek;
5) Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych;
[6) Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Zakładów Emerytalnych;]
<6) Centralny Rejestr Otrzymujących Emerytury z Funduszy Dożywotnich

Emerytur Kapitałowych;>
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7) inne rejestry niezbędne do realizacji zadań określonych odrębnymi przepisami.
1a. (uchylony).

2. Jeżeli osoba ubezpieczona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie posiada numeru PESEL, nie
podała go lub podany numer budzi wątpliwości co do jego prawidłowości, konto
ubezpieczonego oznacza się numerem NIP, a jeżeli nie posiada również tego numeru -
serią i numerem dowodu osobistego albo paszportu.

3. (uchylony).
4. Zakład jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z:

1) Centralnej Bazy Danych RCI PESEL;
2) danych zgromadzonych w Krajowej Ewidencji Podatników na zasadach

przewidzianych w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników;
3) danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej (REGON), prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

5. Szczegółowy zakres danych zawartych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7,
określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego, uwzględniając w nich również dane dotyczące zawodu wykonywanego
przez ubezpieczonych wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w
szczególnym charakterze.

Art. 40.
1. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości

składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze
emerytalne:

1) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek;
2) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.
1a. Jeżeli ubezpieczony niebędący płatnikiem składek w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu

opłacenia składki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdzi, że składka ta nie została
opłacona, może zwrócić się do Zakładu o udzielenie informacji, czy Zakład podjął
działania zmierzające do jej ściągnięcia.

1b. W przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na koncie ubezpieczonego
ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości należnych składek na otwarte
fundusze emerytalne, które uległy przedawnieniu zgodnie z art. 24.

[1c. W przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1b, na koncie ubezpieczonego
ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na otwarte fundusze
emerytalne należnych za okres do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego
miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę, i nieopłaconych do końca tego
miesiąca, także wówczas gdy nie uległy one jeszcze przedawnieniu.]

<1c.Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje o:
1) zwaloryzowanej wysokości składek na otwarte fundusze emerytalne:

a) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za
okres do dnia poinformowania przez Zakład otwartego funduszu
emerytalnego o:
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– obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka
otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w
przypadku nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo

– złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej

- nieopłaconych lub niezidentyfikowanych do tego dnia, także wówczas gdy
nie uległy one przedawnieniu,

b) w przypadku ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, opłaconych
lub zidentyfikowanych po dniu poinformowania przez Zakład otwartego
funduszu emerytalnego o:
– obowiązku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka

otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, w
przypadku nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej, albo

– złożeniu przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia o
wyborze oferty dożywotniej emerytury kapitałowej;

2) wysokości środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu
emerytalnego przekazanych na fundusz emerytalny FUS, w przypadku
nieustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej albo dożywotniej
emerytury kapitałowej.>

1d. Jako datę zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o których mowa w ust.
1b i 1c, przyjmuje się dzień zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego składek, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, należnych za ten sam miesiąc kalendarzowy.

2. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje się także informacje:
1) wymienione w drukach: zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych, imiennym raporcie

miesięcznym i w deklaracji rozliczeniowej;
2) o członkostwie w otwartym funduszu emerytalnym i o terminach przekazania

składek do tego funduszu;
3) o członkostwie w kasie chorych i o terminach przekazania składek do tej kasy;
4) o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,

chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz o wysokości należnej i odprowadzonej
składki na otwarty fundusz emerytalny;

<4a) o wartości środków wypłaconych z tytułu okresowej emerytury kapitałowej;>
5) o faktach pozaubezpieczeniowych, mających wpływ na prawo do świadczeń z

ubezpieczeń społecznych i na ich wysokość;
[6) o wysokości emerytury dożywotniej wypłacanej przez zakład emerytalny;]
<6) o wysokości dożywotniej emerytury kapitałowej;>
7) niezbędne do przyznania i wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych, a także

świadczeń finansowanych z budżetu państwa oraz o dokonanych wypłatach;
8) niezbędne do ustalenia, ponownego ustalenia lub przeliczenia kapitału

początkowego;
9) o kapitale początkowym oraz zwaloryzowanym kapitale początkowym;

10) niezbędne do realizacji przez Zakład zadań zleconych na podstawie odrębnych
przepisów.

3. (uchylony).
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4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. (uchylony).
7. (uchylony).
8. Zakład może odmówić zewidencjonowania na koncie ubezpieczonego nieopłaconej

składki na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a zewidencjonowaną
anulować, w razie współdziałania ubezpieczonego z płatnikiem składek w celu uniknięcia
obowiązku opłacania składek.

8a. Na podstawie zawiadomienia przez właściwy organ emerytalny o ustaleniu prawa
ubezpieczonego do emerytury na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin lub przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin Zakład usuwa z ewidencji informacje o
należnych i zwaloryzowanych składkach na ubezpieczenie emerytalne za okresy służby
uwzględnione w wymiarze emerytury wojskowej lub policyjnej.

9. (uchylony).
10. (uchylony).

Art. 50.
1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r.
informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o
których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,
zwaną dalej "informacją o stanie konta".

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia

poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu
obliczony;

2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2;
3) składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek na otwarte fundusze

emerytalne:
a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami tych składek,
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami tych składek

- za ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej, w podziale na miesiące;

4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych.
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat.
1c.  Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości:

1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat
dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e
według stanu konta ubezpieczonego oraz
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2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była
ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej
kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez
wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego,
wynoszącego 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, brakuje nie więcej niż 5 lat,
podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości hipotetycznej
emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a także dwa, trzy,
cztery i pięć lat.

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, wynoszący
60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, i nie wystąpił o ustalenie emerytury,
hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz kolejnych pięciu lat.

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b,
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się
hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie
konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji
ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów.

<1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia, stanowiącego w
jego przypadku wiek emerytalny, 60 roku życia brakuje nie więcej niż 12 miesięcy,
podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z prawa do okresowej
emerytury kapitałowej.>

2.  Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się:
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według

zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa
w ust. 1, i kapitału początkowego, o  którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie
dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w
przypadku mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość
hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym
wiek 60 lat lub 65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku;

2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według
zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o
kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze
trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku
mężczyzny lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej
emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku przekraczającym wiek 60 lat lub
65 lat - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku.

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia
ostatniego roku.

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10.

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do
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korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał
jako ostatnie.

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta
Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z
Centralnej Bazy Danych RCI PESEL.

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu,
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z
ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych".

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie
rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.

2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f.

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające
wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię
informacji, o której mowa w ust. 2f.

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h.

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być
udowadniana zeznaniami świadków.

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną
niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonawania ich w niewłaściwej wysokości są:

1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na
koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe,
albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub
brakujących dokumentów;

2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych
danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty
albo brakujących dokumentów.

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o
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stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
określonych w ustawie.

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:

1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
drodze decyzji;

2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
drodze kontroli.

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek,
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości.

3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie
płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom,
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom
sądowym, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz
Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust.
5 i 6.

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1,
dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na
koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu.

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać:
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
2) w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko

lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 2.

8.  Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust.
7. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w
ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy.

9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie
sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, ośrodkom
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru
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Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

10.  Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład
za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając
ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności:

1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporządzenia zaświadczenia.

Art. 54.
Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

1) wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz
wypadkowego;

2) wydatki na prewencję rentową;
3) spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty

świadczeń z FUS;
4) odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
5) należności dla płatników składek, o których mowa w art. 3 ust. 2;
6) wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3;
7) (uchylony);
8) odpisy stanowiące przychody Zakładu, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1[.]<;>
<9) wydatki na pokrycie niedoboru środków niezbędnych do zapewnienia wypłat

emerytur kapitałowych.>

Art. 55.
W ramach FUS wyodrębnia się fundusze:

[1) emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur;]
<1) emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur i wydatki, o których

mowa w art. 54 ust. 9;>
2) rentowy, z którego są finansowane:

a) wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent
rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków
pielęgnacyjnych,

[b) wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do
pracy osobom, które nie mają okresu składkowego i nieskładkowego
wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,]

<b) wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności
do pracy osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., które nie mają
okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla
kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn,>

c) wypłaty zasiłków pogrzebowych,
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d) świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu
państwa, a także

e) wydatki na prewencję rentową;
3) chorobowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych

przepisach;
4) wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia określone w odrębnych

przepisach, a także koszty prewencji wypadkowej określone w odrębnych
przepisach;

5) rezerwowe dla:
a) ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego,
b) ubezpieczenia wypadkowego.

USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. O EMERYTURACH I RENTACH Z FUNDUSZU

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.)

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) emeryt - osobę mającą ustalone prawo do emerytury;
[2) emerytura dożywotnia - emeryturę przysługującą z zakładu emerytalnego

działającego na podstawie przepisów o zakładach emerytalnych;]
<2) dożywotnia emerytura kapitałowa – emeryturę, o której mowa w ustawie z

dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr ...,
poz. ...);>

<2a) okresowa emerytura kapitałowa – emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia
17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych;>

3) Fundusz - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych;

4) konto ubezpieczonego - konto ubezpieczonego określone w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
zwany dalej "Zakładem";

4a)  kwota rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym
roku kalendarzowym, określoną w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.);

5) okres ubezpieczenia - okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku
kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w
przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
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6)  organ rentowy - jednostkę organizacyjną Zakładu, określoną w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych, właściwą do wydawania decyzji w sprawach
świadczeń;

7) otwarty fundusz emerytalny - fundusz wybrany przez ubezpieczonego spośród
funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

8) płatnik składek - płatnika składek, o którym mowa w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych;

9) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w
gospodarce narodowej, ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

10) renta - rentę z tytułu niezdolności do pracy i rentę rodzinną;
11) rencista - osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub

do renty rodzinnej;
12) ubezpieczenia emerytalne i rentowe - ubezpieczenia, o których mowa w przepisach o

systemie ubezpieczeń społecznych;
13) ubezpieczony - osobę podlegającą ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, a także osobę, która
przed dniem wejścia w życie ustawy podlegała ubezpieczeniu społecznemu lub
zaopatrzeniu emerytalnemu, z wyłączeniem ubezpieczenia społecznego rolników.

Art. 26.
1. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy

obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 przez średnie dalsze trwanie życia dla
osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego, z
uwzględnieniem ust. 5 i art. 183.

2. Wiek ubezpieczonego w dniu przejścia na emeryturę wyraża się w ukończonych latach i
miesiącach.

3. Średnie dalsze trwanie życia ustala się wspólnie dla mężczyzn i kobiet oraz wyraża się w
miesiącach.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" corocznie w terminie do dnia 31
marca tablice trwania życia, z uwzględnieniem ust. 3, dla wieku ubezpieczonych
określonego w myśl ust. 2.

5. Tablice, o których mowa w ust. 4, są podstawą przyznawania emerytur na wnioski
zgłoszone od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego.

<Art. 26a.
1. Wysokość emerytury ustalonej zgodnie z art. 26 ulega zwiększeniu za okresy

opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia
Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w
przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zwiększenie to ustala się według
zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej przewidzianych w przepisach
o ubezpieczeniu społecznym rolników na podstawie zaświadczenia Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego o okresach opłacania składek.
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2. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje osobie mającej ustalone
prawo do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3. Zwiększenie, o którym mowa w ust. 1, przyznaje się ubezpieczonemu, który
legitymuje się okresami, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, krótszymi niż 25 lat.

4. Emeryturę, o której mowa w ust. 1, wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tej
emerytury w części odpowiadającej zwiększeniu o część składkową w wysokości
obliczonej zgodnie z ust. 1 podlegają refundacji z funduszu emerytalno-rentowego
określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.>

Art. 73.
1. Renta rodzinna wynosi:

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85 % świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu;
2) dla dwóch osób uprawnionych - 90 % świadczenia, które przysługiwałoby

zmarłemu;
3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95 % świadczenia, które przysługiwałoby

zmarłemu.
2. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, uważa się kwotę emerytury, z

zastrzeżeniem ust. 3, lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
[3. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, o których mowa w

art. 56 ust. 3 i 4, rentę rodzinną oblicza się jako procent świadczenia zmarłego w
wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do liczby uprawnionych do renty.
Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do wysokości uwzględniającej 50 %
zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu.]

<3. Jeżeli emerytura zmarłego została obliczona wraz ze zwiększeniami, o których
mowa w art. 26a lub art. 56 ust. 3 i 4, rentę rodzinną oblicza się jako procent
świadczenia zmarłego w wysokości pomniejszonej o te zwiększenia, odpowiednio do
liczby uprawnionych do renty. Tak obliczoną rentę rodzinną uzupełnia się do
wysokości uwzględniającej 50% zwiększenia, które przysługiwałoby zmarłemu.>

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do obliczania renty rodzinnej po osobach mających
ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy na podstawie
przepisów, o których mowa w art. 195.

5. Renty rodzinne wypłaca się z Funduszu, z tym że koszty tych rent podlegają
odpowiedniej refundacji:

1) w części odpowiadającej zwiększeniu, o którym mowa w ust. 3 i 4, oraz w części
odpowiadającej okresom pracy w gospodarstwie rolnym uwzględnionym w myśl art.
63 ust. 1 - z funduszu emerytalno-rentowego określonego w przepisach o
ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) w części odpowiadającej podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego - z
budżetu państwa.

Art. 87.
[1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26 łącznie z

emeryturą dożywotnią z zakładu emerytalnego jest niższa niż kwota, o której mowa w art.
85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z Funduszu podwyższa się w taki sposób, aby suma
tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty, o ile ubezpieczony:
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1) mężczyzna - ukończył 65 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co
najmniej 25 lat,

2) kobieta - ukończyła 60 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co
najmniej 20 lat,

z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.]
<1. W przypadku gdy emerytura przysługująca z Funduszu określona w art. 26,

łącznie z okresową emeryturą kapitałową albo dożywotnią emeryturą kapitałową,
jest niższa niż kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3, emeryturę przysługującą z
Funduszu, w tym emeryturę ustaloną ze zwiększeniem, o którym mowa w art. 26a,
podwyższa się w taki sposób, aby suma tych świadczeń nie była niższa od tej kwoty,
o ile ubezpieczony:

1) mężczyzna – ukończył 65 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący co najmniej 25 lat,

2) kobieta – ukończyła 60 lat życia i ma okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący co najmniej 20 lat

- z uwzględnieniem ust. 3-7. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.>
<1a. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzględnia się okres, za

który ustalono zwiększenie, o którym mowa w art. 26a.>
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, podlega refundacji z budżetu państwa.
3.  Przy obliczaniu okresów składkowych przypadających po dniu wejścia w życie ustawy

dla celów podwyższenia emerytury w myśl ust. 1 miesiące, w których składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe były obliczone od podstawy wymiaru niższej od
kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, uwzględnia się w części
odpowiadającej proporcji tej podstawy do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

4.  Zasady, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli zmniejszenie podstawy wymiaru
składek poniżej minimalnego wynagrodzenia nastąpiło na skutek pobierania
wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów
Kodeksu pracy, zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego
lub z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady tej nie stosuje się również, jeżeli podstawę
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowiła kwota zasiłku stałego
z pomocy społecznej lub świadczenia pielęgnacyjnego określonego w przepisach o
świadczeniach rodzinnych, oraz do: pracowników, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679), żołnierzy niezawodowych w służbie czynnej, ubezpieczonych odbywających
służbę zastępczą, a także pozostających w służbie kandydackiej funkcjonariuszy Policji,
Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej.

5. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje emerytom, którzy
osiągają przychód z tytułu działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4, jeżeli przychód
ten przekracza kwotę podwyższenia.

[5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu prawa
do emerytury z Funduszu i emerytury dożywotniej z zakładu emerytalnego z prawem do
emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5.]

<5a. Prawo do podwyższenia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje w razie zbiegu
prawa do emerytury z Funduszu i okresowej emerytury kapitałowej albo
dożywotniej emerytury kapitałowej z prawem do:

1) emerytury wojskowej lub policyjnej, o której mowa w art. 85 ust. 5;
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2) emerytury rolniczej określonej w przepisach o ubezpieczeniu społecznym
rolników.>

6. W okresie składkowym, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się nie więcej niż 10 lat
kontynuowania ubezpieczenia w myśl przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

7. Do ustalenia kwoty przekroczenia, o której mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 104 ust. 1-8 i art. 106.

8.  Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do osób, które nie przystąpiły do otwartego
funduszu emerytalnego.

Art. 103.
1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na

zasadach określonych w art. 104-106.
[2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat

(mężczyźni), z zastrzeżeniem ust. 2a.]
<2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65

lat (mężczyźni).>
[2a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu

uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego
rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio
przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.]

3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której
uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub
rencisty.

4. (uchylony).

Art. 108.
1.  Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę określoną w art. 24 lub 24a, emeryt

podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia ulega
ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2.

2.  Emerytury obliczone według zasad określonych w art. 26 powiększa się o kwotę
wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po
dniu ustalenia prawa do emerytury, o której mowa w art. 24 i 24a, i zwaloryzowanych
zgodnie z art. 25 przez wyrażone w miesiącach średnie dalsze trwanie życia ustalone dla
wieku danego ubezpieczonego w dniu złożenia wniosku o przeliczenie wysokości
emerytury, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

<2a. Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o ponowne
ustalenie wysokości emerytury, o której mowa w art. 24 lub art. 24a, oznacza
jednocześnie złożenie wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury
kapitałowej w trybie art. 25 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach
kapitałowych.>

3. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej
niż po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i
rentowych.
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4. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek zaewidencjonowanych od
miesiąca, od którego została podjęta wypłata emerytury po raz pierwszy, do miesiąca
poprzedzającego miesiąc zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie emerytury.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych wniosków o ustalenie emerytury w
nowej wysokości.

Art. 116.
1. Postępowanie w sprawach świadczeń wszczyna się na podstawie wniosku

zainteresowanego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
1a.  Postępowanie o emeryturę wszczyna się z urzędu, jeżeli wiek emerytalny dla

uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego wynosi
60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

1b.  Postępowanie w sprawie świadczenia podlega umorzeniu, jeżeli osoba ubiegająca się o
świadczenie zmarła przed wydaniem decyzji w sprawie tego świadczenia.

1c.  Przepisu ust. 1b nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 136.
<1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje się, jeżeli członek otwartego funduszu emerytalnego

zmarł przed wydaniem decyzji, o ile w dniu śmierci spełniał warunki do
emerytury.>

2.  Wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia
uprawomocnienia się decyzji. W razie wycofania wniosku postępowanie w sprawie
świadczeń podlega umorzeniu.

3. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń zgłasza się w organie rentowym bezpośrednio
lub za pośrednictwem płatnika składek, z uwzględnieniem art. 182.

4. Wnioski w sprawie przyznania świadczeń osobom, o których mowa w art. 115 ust. 2 i 3,
zgłasza się w organach rentowych wymienionych w tych przepisach, z uwzględnieniem
postanowień umów międzynarodowych.

5. Do wniosku w sprawie przyznania świadczeń powinny być dołączone dowody
uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, określone w drodze rozporządzenia
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

<Art. 116a.
Złożenie przez członka otwartego funduszu emerytalnego wniosku o emeryturę, o której
mowa w art. 24 ust. 1, oznacza jednocześnie złożenie wniosku o ustalenie okresowej
emerytury kapitałowej, o której mowa w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o
emeryturach kapitałowych.>

Art. 129.
1. Świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie

wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z
urzędu, z uwzględnieniem ust. 2.

2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po
miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę
rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia
warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny.
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[3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 26, dla członków
otwartych funduszy emerytalnych jest zawarcie umowy emerytalnej, o której mowa w
przepisach o zakładach emerytalnych.]

<3. Warunkiem podjęcia wypłaty emerytury, o której mowa w art. 24 ust. 1, dla
członka otwartego funduszu emerytalnego po ukończeniu wieku 65 lat jest złożenie
wniosku o ustalenie prawa do dożywotniej emerytury kapitałowej albo
oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 17 października 2008 r.
o emeryturach kapitałowych.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH

(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 100.
§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów

lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat
uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym
stanowisku.

§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku,
choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym
stanowisku.

§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, jest waloryzowane w terminach i w wysokości
stosownie do zmian wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.

§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w § 1. W takim przypadku sędzia w stanie spoczynku otrzymuje jednorazową
odprawę z chwilą osiągnięcia wieku, o którym mowa w § 1.

§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 91 § 10.

§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub
renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z
zastrzeżeniem § 7.

[§ 6a. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do uposażenia
rodzinnego, na wniosek uprawnionego, wypłaca się albo uposażenie w stanie spoczynku
albo uposażenie rodzinne.]

<§ 6a. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego przechodzącego lub
przeniesionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, który jest członkiem otwartego
funduszu emerytalnego, środki zgromadzone na rachunku w tym funduszu
otwarty fundusz emerytalny przekazuje za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na dochody budżetu państwa.>
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§ 7. Jeżeli zbieg praw, o którym mowa w § 6, dotyczy sędziego w stanie spoczynku, który
do chwili przejścia w stan spoczynku był zatrudniony na podstawie powołania na
stanowisko sędziowskie w niepełnym wymiarze czasu pracy stosownie do art. 62,
wypłaca się emeryturę oraz uposażenie, z tym jednak, że wypłatę uposażenia ogranicza
się w taki sposób, aby suma emerytury i uposażenia nie przekraczała wysokości całego
uposażenia sędziego w stanie spoczynku, jakie by otrzymywał, gdyby nie został
powołany w połowie wymiaru czasu pracy.

§ 8. Wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku sędziego oraz uposażenie przysługujące w
stanie spoczynku jest osiąganiem przychodu powodującym zawieszenie prawa do
emerytury lub renty albo zmniejszenie tych świadczeń, w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prezes właściwego sądu i
sędzia uprawniony do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są obowiązani
do powiadamiania organu rentowego o osiąganiu wynagrodzenia albo uposażenia i jego
wysokości, na zasadach i w terminach określonych w przepisach o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU

WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z

późn. zm.)

Art. 26.
1. Osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia

wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca się,
zależnie od jej wyboru:

1) przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2) emeryturę powiększoną o połowę renty.

<1a. Kwota połowy emerytury, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje połowę łącznej
kwoty emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i emerytury kapitałowej
wypłacanej na podstawie odrębnych przepisów oraz nie może być niższa niż kwota
należnej emerytury kapitałowej, przy czym emerytura kapitałowa wypłacana jest w
pełnej wysokości.>

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która nabyła prawo do renty w zamian za
gospodarstwo rolne przekazane na własność Państwa, oraz do osoby pobierającej
uposażenie w stanie spoczynku przyznane ze względu na wiek.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący
zawieszenie prawa do świadczeń lub zmniejszenie ich wysokości określony w ustawie o
emeryturach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu.

4. Osobie, o której mowa w ust. 1 lub 2, przysługuje jeden dodatek pielęgnacyjny - z
ubezpieczenia wypadkowego.
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USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. O NADZORZE UBEZPIECZENIOWYM I

EMERYTALNYM ORAZ RZECZNIKU UBEZPIECZONYCH (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z

późn. zm.)

[Art. 3.
Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych
lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników
pracowniczych programów emerytalnych.]

<Art. 3.
Celem nadzoru jest ochrona interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy
emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób
otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.>

Art. 5.
[1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych,

uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych i
uczestników pracowniczych programów emerytalnych.]

<1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających,
ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków
funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych,
osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.>

2. W celu realizacji ustawowych zadań Rzecznik Ubezpieczonych współpracuje w
szczególności z krajowymi i zagranicznymi organizacjami konsumenckimi oraz z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Art. 19.
1. Rzecznika Ubezpieczonych, zwanego dalej "Rzecznikiem", powołuje Prezes Rady

Ministrów na wspólny wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego - na czteroletnią kadencję.

2. Rzecznikiem może być wyłącznie osoba:
1) wyróżniająca się wiedzą i doświadczeniem w zakresie ubezpieczeń oraz organizacji i

funkcjonowania funduszy emerytalnych;
2) posiadająca wyższe wykształcenie.

3. Kadencja Rzecznika rozpoczyna się w dniu jego powołania.
4. Ta sama osoba nie może być Rzecznikiem dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw instytucji finansowych

oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może, po zaopiniowaniu
przez Radę Ubezpieczonych, o której mowa w art. 25, odwołać Rzecznika przed
upływem kadencji.

6.  Odwołanie Rzecznika przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie z następujących
przyczyn:
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1) złożenia rezygnacji;
2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6

miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
[3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych,

uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy
emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;]

<3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy
emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób
otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych;>

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;
5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

7. Kadencja Rzecznika wygasa w przypadku jego śmierci.

Art. 20.
Do zadań Rzecznika należy podejmowanie działań w zakresie ochrony osób, których interesy
reprezentuje, a w szczególności:

1) rozpatrywanie skarg w indywidualnych sprawach kierowanych do Rzecznika;
[2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania

ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych;
3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy

ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach
dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych i
pracowniczych programów emerytalnych;]

<2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i
funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych, pracowniczych
programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych;

3) występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy
ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę innych aktów prawnych w sprawach
dotyczących organizacji i funkcjonowania ubezpieczeń, funduszy emerytalnych,
pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych;>

4) informowanie właściwych organów nadzoru i kontroli oraz Polskiej Izby
Ubezpieczeń i organizacji gospodarczych powszechnych towarzystw emerytalnych o
dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu zakładów ubezpieczeń, funduszy
emerytalnych, towarzystw emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych i
innych instytucji rynku ubezpieczeniowego;

5) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między:
a) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów

ubezpieczenia a zakładami ubezpieczeń,
b) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów

ubezpieczenia a agentami ubezpieczeniowymi,
c) ubezpieczającymi, ubezpieczonymi, uposażonymi lub uprawnionymi z umów

ubezpieczenia a brokerami ubezpieczeniowymi,
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[d) towarzystwami emerytalnymi a członkami tych towarzystw oraz wynikłych z
uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych,]

<d) towarzystwami emerytalnymi a członkami funduszy emerytalnych oraz
wynikłych z uczestnictwa w pracowniczych programach emerytalnych,>

w szczególności poprzez organizowanie sądów polubownych do rozpatrywania tych
sporów;

[6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie
ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych oraz uczestników pracowniczych
programów emerytalnych.]

<6) inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w
dziedzinie ochrony ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych,
uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących
emeryturę kapitałową, lub osób uposażonych.>

Art. 25.
1. Rada Ubezpieczonych jest organem opiniodawczo-doradczym Rzecznika.
2. Radę Ubezpieczonych powołuje na wniosek Rzecznika - na okres jego kadencji - minister

właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zabezpieczenia społecznego, spośród kandydatów zgłoszonych przez podmioty
wymienione w ust. 3.

3. W skład Rady Ubezpieczonych wchodzą przedstawiciele:
1) reprezentantów samorządu terytorialnego w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu

Terytorialnego - 2 członków;
2) krajowych organizacji konsumenckich - 2 członków;
3) ogólnokrajowych organizacji pracodawców - 2 członków;
4) Rzecznika Praw Obywatelskich - 2 członków;
5) każdej z organizacji związkowych, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6

lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i
wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 i Nr 154,
poz. 1793 i 1800 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056) - po 2 członków;

6) najliczniejszej organizacji emeryckiej - 1 członek.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, może odwołać członka Rady
Ubezpieczonych, po zasięgnięciu opinii podmiotu, który zgłosił go do uczestnictwa w
Radzie Ubezpieczonych.

5.  Odwołanie członka Rady Ubezpieczonych przed upływem kadencji Rzecznika może
nastąpić wyłącznie z następujących przyczyn:

1) złożenia rezygnacji;
2) niewypełniania obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej ponad 6

miesięcy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
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[3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy
emerytalnych lub uczestników pracowniczych programów emerytalnych;]

<3) rażącego naruszenia interesów osób ubezpieczających, ubezpieczonych,
uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy
emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób
otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych;>

4) rażącego naruszenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub ustaw;
5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

6. Rada Ubezpieczonych działa w oparciu o uchwalony przez siebie i zatwierdzony przez
Rzecznika regulamin.

7. Członkom Rady Ubezpieczonych nie przysługuje wynagrodzenie za udział w jej
posiedzeniach.

USTAWA z dnia 21 lipca 2006 r. O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM (Dz. U.

Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328)

Art. 1.
1. Ustawa określa organizację, zakres i cel sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym.
2. Nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje:

1) nadzór bankowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej
"ustawą - Prawo bankowe", ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398) oraz ustawy z dnia 7
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i
bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.);

[2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr
159, poz. 1667, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 oraz z 2005 r. Nr 143, poz.
1202), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1205 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) oraz ustawy z dnia 22
maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn. zm.);]

<2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207 oraz z 2005
r. Nr 143, poz. 1202), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych
kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205 oraz z 2005 r. Nr 183, poz.
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1538), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i
emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 17 października 2008 r. o emeryturach kapitałowych
(Dz. U. Nr ..., poz. ...);>

3)  nadzór ubezpieczeniowy, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja
2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o działalności ubezpieczeniowej", ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr
120, poz. 825);

4) nadzór nad rynkiem kapitałowym, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), ustawy z dnia 27
maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych", ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 i Nr 183, poz.
1537 i 1538) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem
kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537);

5) nadzór nad instytucjami pieniądza elektronicznego, sprawowany zgodnie przepisami
ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.
U. Nr 169, poz. 1385 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

6) nadzór uzupełniający, sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami
ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu
finansowego (Dz. U. Nr 83, poz. 719).

Art. 6.
1. W sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w

obrocie na rynku bankowym, emerytalnym, ubezpieczeniowym lub kapitałowym albo
dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tych rynkach Przewodniczącemu
Komisji przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn.
zm.).

2. W sprawach o przestępstwa:
[1) określone w ustawie - Prawo bankowe, ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o

organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o indywidualnych kontach emerytalnych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej,
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawie o funduszach
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inwestycyjnych, ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz
w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych,]

<1) określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach
emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej,
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawie z dnia 12 września 2002 r.
o elektronicznych instrumentach płatniczych oraz ustawie z dnia 17
października 2008 r. o emeryturach kapitałowych,>

2) dotyczące czynów skierowanych przeciwko interesom uczestników rynku,
pozostających w związku z działalnością podmiotów wykonujących działalność na
tym rynku

- Przewodniczącemu Komisji, na jego wniosek, przysługują uprawnienia
pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.


