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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych

(druk nr 735)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.)

[Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych,
zwanych dalej "IKE", oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu
środków zgromadzonych na tych kontach.]

<Art. 1.
Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach
emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych,
wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.>

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,
wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz
rachunek pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym
działalność maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu
kapitałowym, wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach
określonych ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach
określonych w przepisach właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

2) gromadzenie oszczędności na IKE - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących
się na IKE;

3) oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE;
[4) wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE i

przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE
oszczędzającego;]
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<4) wpłata – wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na
IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na
IKE oszczędzającego;>

5)  środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz
niebędące papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art.
2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538), zapisane na IKE;

6) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1151);

7)  podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;

8) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie prowadzący działalność
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 3 załącznika
do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

9) bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

10) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność
maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, prowadzące IKE;

11) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.
1207);

12) osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE, które
otrzymają środki z IKE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa w art. 832
§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm.), oraz spadkobierców oszczędzającego;

13)  wypłata - wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na
IKE dokonywaną na rzecz:

a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1
albo

b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;
14) wypłata transferowa - przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego

na IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na
IKE z IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do
którego uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa
w jednym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym
funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki
pieniężne uzyskane z odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod
warunkiem że jednostki odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE
oszczędzającego, lub przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego
na IKE do programu emerytalnego, do którego przystąpił oszczędzający, lub
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przeniesienie środków z programu emerytalnego na IKE, w przypadkach
określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych;

15)  zwrot - wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą
przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;

15a) częściowy zwrot - wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;

16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);

17) składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu
emerytalnego;

18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub numer
paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób
nieposiadających obywatelstwa polskiego;

19) syndyk - syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn.
zm.).

Art. 3.
[1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej mającej nieograniczony obowiązek

podatkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która ukończyła 16 lat.]
<1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.>
2. Małoletni ma prawo do dokonywania wpłat na IKE tylko w roku kalendarzowym, w

którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę.

Art. 15.
[1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności

zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.]
<1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie

wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot
albo zwrot.>

2.  (uchylony).

Art. 21.
1. Instytucja finansowa rejestruje wszystkie operacje na IKE, które zostały dokonane w

okresie, w którym instytucja ta prowadziła IKE.
2. W razie złożenia przez oszczędzającego dyspozycji wypłaty transferowej do innej

instytucji finansowej albo do programu emerytalnego, dotychczasowa instytucja
finansowa przekazuje tej instytucji finansowej albo zarządzającemu, wraz z dokonaniem
wypłaty transferowej, następujące informacje:

1) dane osobowe oszczędzającego;
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2) o dacie pierwszej wpłaty albo o dacie przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w
zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej;

3) o sumie wpłat w każdym roku kalendarzowym oraz nazwę instytucji finansowej
przyjmującej wpłatę;

4) o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz
o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych pracodawcy
prowadzącego program emerytalny, w rozumieniu przepisów o pracowniczych
programach emerytalnych, dokonujących tych wypłat;

5) o wysokości i datach dokonywanych wypłat transferowych, a w przypadku transferu
papierów wartościowych lub środków pieniężnych zgromadzonych w podmiocie
prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o
nazwie instytucji finansowej albo o danych zarządzającego i o danych pracodawcy
prowadzącego program emerytalny, do których dokonywana jest wypłata
transferowa;

[5a) o wysokości i datach dokonywania częściowych zwrotów;]
<5a) o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji finansowej

dokonującej częściowego zwrotu;>
<5b) o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE;>

6) o sumie wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE
oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują także dane przekazane przez wszystkie
poprzednie instytucje finansowe prowadzące IKE oszczędzającego.

4. Instytucja finansowa, dokonując wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE
zmarłego na IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego
uprawniony przystąpił, przekazuje odpowiednio instytucji finansowej prowadzącej IKE
uprawnionego albo zarządzającemu informację określoną w ust. 2 pkt 5 wraz z podaniem
tytułu transferu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 2, a także termin oraz tryb jej przekazywania,
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości przesyłanych danych o IKE
oszczędzającego pomiędzy instytucjami finansowymi lub z instytucji finansowej do
programu emerytalnego.

Art. 22.
1.  Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1

albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu
wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu
skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.

2. Oszczędzający, przed dokonaniem wypłaty, zobowiązany jest do poinformowania
instytucji finansowej lub syndyka o właściwym dla podatku dochodowego od osób
fizycznych oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia
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decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli oszczędzający nie
ukończył 60 roku życia.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane identyfikujące IKE;
2) dane osobowe oszczędzającego;
3) datę pierwszej wpłaty albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w

zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
4) sumę wpłat w każdym roku kalendarzowym;
5) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz

informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych
pracodawcy prowadzącego program emerytalny, dokonujących tych wypłat;

[5a) wysokości i daty częściowych zwrotów;]
<5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji

finansowej dokonującej częściowego zwrotu;>
6) sumę wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE oszczędzającego

dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego;
7) wysokość i datę wypłaty;
8) kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli

oszczędzający nie ukończył 60 roku życia.
4. Niedopełnienie przez oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, spowoduje,

że instytucja finansowa nie dokona wypłaty.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 3, a także sposób jej przekazywania, uwzględniając
konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji uprawnień oszczędzającego do
zwolnienia podatkowego.

[Art. 33.
W przypadku wypłaty transferowej albo zwrotu środków zgromadzonych na IKE bank
przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej albo
zwrotu, oprocentowaniem naliczonym według zasad jakie obowiązywałyby w przypadku
kontynuacji umowy o prowadzenie IKE.]

<Art. 33.
W przypadku wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu środków
zgromadzonych na IKE bank przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym
na dzień wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu, oprocentowaniem
naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby w przypadku kontynuacji umowy o
prowadzenie IKE.>

Rozdział 7
[Wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków zgromadzonych na IKE]

<Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot i zwrot środków zgromadzonych na
IKE>
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Art. 38.
[1. Wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot środków zgromadzonych na IKE jest

dokonywana w formie pieniężnej.]
<1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków

zgromadzonych na IKE są dokonywane w formie pieniężnej.>
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zgromadzonych na IKE papierów wartościowych:

1) w przypadku wypłaty transferowej z jednego podmiotu prowadzącego działalność
maklerską do innego podmiotu prowadzącego taką działalność;

2) obciążonych zastawem, w przypadku ich przeniesienia na wierzyciela uprawnionego
do zaspokojenia w drodze przeniesienia własności rzeczy będących przedmiotem
zastawu;

3) które przestały być przedmiotem notowań na rynku regulowanym lub notowania ich
są zawieszone od co najmniej 30 dni.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.)

Art. 8.
1.  Zarządzający ewidencjonuje wszystkie wpłacone składki, przyjęte i dokonane wypłaty

transferowe, wypłatę oraz inne operacje na rachunku. Przed dokonaniem wypłaty
transferowej zarządzający sporządza informację dotyczącą uczestnika programu, który
złożył dyspozycję wypłaty transferowej. Informację tę zarządzający sporządza również w
przypadku złożenia przez uczestnika dyspozycji wypłaty albo przeniesienia środków
będących następstwem zmiany formy programu lub podmiotu zarządzającego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) numer wpisu programu do rejestru;
2) dane identyfikujące uczestnika: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres

zamieszkania, NIP i numer PESEL albo numer paszportu bądź innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa
polskiego;

3) dane identyfikujące pracodawcę: nazwę, numer REGON, NIP, adres siedziby i adres
do korespondencji;

4) dane identyfikujące zarządzającego, który sporządza informację: nazwę, numer
REGON, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji;

5) wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego z podziałem na wpłaty z
tytułu składki podstawowej i dodatkowej;

6) wysokość i daty wypłat transferowych przyjętych przez zarządzającego oraz dane
identyfikujące zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE,
dokonujących tych wypłat transferowych;
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7) wysokość i datę dokonywanej wypłaty transferowej oraz dane identyfikujące
zarządzającego lub nazwę instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których
dokonywana jest wypłata transferowa;

8)  sumę wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. składek podstawowych - w przypadku
gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE;

<8a) aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE – w przypadku gdy
do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika;>

9) datę sporządzenia informacji oraz imię, nazwisko, funkcję i podpis osoby
odpowiedzialnej za jej sporządzenie.

3. Informację, o której mowa w ust. 1, zarządzający sporządza w dwóch egzemplarzach.
4. Zarządzający w przypadku dokonywania wypłaty transferowej przekazuje wraz z

dokonaniem wypłaty transferowej odpowiednio następnemu zarządzającemu albo
instytucji finansowej prowadzącej IKE jeden egzemplarz informacji, o której mowa w
ust. 1, i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od
instytucji finansowych prowadzących IKE uczestnika. Drugi egzemplarz informacji, o
której mowa w ust. 1, zarządzający przekazuje uczestnikowi.

5. W przypadku dokonywania wypłaty zarządzający przekazuje uczestnikowi informację, o
której mowa w ust. 2 pkt 1-6 i 9, oraz informację o wysokości wypłaty.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb jej przekazywania,
mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania informacji.


