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o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz
ustawy o pracowniczych
emerytalnych (druk nr 2386)

programach

SPRAWOZDANIE

KOMISJI FINANSOW PUBLICZNYCH

oRAZ KoMISJI PoLITYKI SPoŁECZNEJ I RoDZINY

Marszałek Sejmu, zgodnte z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. l Regulaminu

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 6 paż'dziernika 2009

projekt ustawy do Komisji FinansÓw Publicznych oraz do Komisji Polityki

Rodziny do pierwszego czytania.

Komisje: FinansÓw Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i

przeprow adzentu pierwszego czytanta oraz rozpatrzeniu tego proj ektu

posiedzeniach w dniach 22 października i 1 grudnta2009 r.

wnoSZą:

Wys o ki S e j m uchwalić raczyzat'ączonyprojektustawy.

Warszawa, dnia I grudni a 2009 r.

Prz ewo d n|cząay Komi sj i
Polityki Społecznej i Rodziny

Sejmu - po

r. powyŻszy

Społecznej i

Rodziny po

ustawy na

Prz ewo d ntczący Kom i sj i
FinansÓw Publicznvch

(-) Paweł Arndt

Sprawozdawca

(-) Janusz Cichori

(-) Sławomir Piechota
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Projekt 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia  2009 r. 

 

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

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. 
U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidual-
nych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz dokony-
wania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i 
zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.”; 

2) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wpłata – wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzają-
cego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych 
zgromadzonych na IKE oszczędzającego;”; 

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 
lat.”; 

4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie 
wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako czę-
ściowy zwrot albo zwrot.”; 

5) w art. 21 w ust. 2: 

a) pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a) o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji 
finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”,  

b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu: 

 „5b) o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE;”; 

6) w art. 22 w ust. 3 pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 

157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. 
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„5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie in-
stytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”; 

7) art. 33 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 33. W przypadku wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo 
zwrotu środków zgromadzonych na IKE bank przekazuje zgro-
madzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transfe-
rowej, częściowego zwrotu albo zwrotu, oprocentowaniem nali-
czonym według zasad, jakie obowiązywałyby w przypadku kon-
tynuacji umowy o prowadzenie IKE.”; 

8) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:  

 „Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot i zwrot środków zgroma-
dzonych na IKE”; 

9) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków zgro-
madzonych na IKE są dokonywane w formie pieniężnej.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych 
(Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.2)) w art. 8 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a 
w brzmieniu: 

„8a) aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE – w przy-
padku gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestni-
ka;”. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

                                                 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 

157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432.  



URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKTEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

vtin.}aot Ql1IOetDPIas

Warszawa, dnia$Ą grudnia 2OO9 r.

Pan
Paweł Arndt
Przewodniczący Komisj i
Finansriw Publicznvch
Sejm RP

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach
emerytalnych (druk nr 2386) ujętego w sprawozdaniu Komisji Finans w Publicznych (druk
nr 2556)wyrażona na podstawie art.9 pkt 3wnviązkuzart.2 ust. 1 pkt2 i ust.2pkt2a
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dr. U. Nr 106, poz.
494, z p6źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja
Dowgielewicza

Szanow ny P anie Przew o dniczący,

W związku z przedł.oionym Sprawozdaniem Komisji FinansÓw Publicznych (pismo ff
FPB-0 |50-241-09) pozwa|am sobie vtyrazic następującą opinię:

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Do wiadomości:
Pani Jolanta Fedak
Minister Pracy i Polityki Społecznej

Z poważąniem,


