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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) rodzaje Êwiadczeƒ pieni´˝nych wyp∏acanych ze
Êrodków zgromadzonych w otwartych funduszach
emerytalnych, zwanych dalej „emeryturami kapi-
ta∏owymi”;

2) zasady nabywania prawa do emerytur kapita∏o-
wych;

3) zasady i tryb przyznawania emerytur kapita∏o-
wych;

4) zasady ustalania wysokoÊci i wyp∏aty emerytur
kapita∏owych.

Art. 2. W zakresie ustalania wysokoÊci emerytur
kapita∏owych ustawa stoi na gruncie równego trakto-
wania wszystkich ubezpieczonych bez wzgl´du na
p∏eç, stan zdrowia, stan cywilny lub rodzinny.

Art. 3. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà: 

1) emerytura z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
— emerytur´, do której Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych ustali∏ prawo na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.2));

2) fundusz do˝ywotnich emerytur kapita∏owych —
fundusz w rozumieniu przepisów o funduszach
do˝ywotnich emerytur kapita∏owych;

3) fundusz emerytalny — fundusz, o którym mowa
w art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.3));

4) Fundusz Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — Fundusz
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o którym mowa
w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdzierni-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych; 

5) kwota dodatku piel´gnacyjnego — kwot´, o której
mowa w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

6) oferta do˝ywotniej emerytury kapita∏owej — obo-
wiàzujàcà w danym kwartale ofert´ do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej w rozumieniu przepisów
o funduszach do˝ywotnich emerytur kapita∏o-
wych;

7) renta — rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub
rent´ rodzinnà, do której prawo ustali∏ Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na podstawie ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych lub na pod-
stawie odr´bnych przepisów;

8) sk∏adka — Êrodki otrzymane z rachunku cz∏onka
otwartego funduszu emerytalnego;

9) zak∏ad emerytalny — zak∏ad emerytalny w rozu-
mieniu przepisów o funduszach do˝ywotnich
emerytur kapita∏owych;

10) zestawienie ofert do˝ywotnich emerytur kapita∏o-
wych — obowiàzujàce w danym kwartale zesta-
wienie ofert do˝ywotnich emerytur kapita∏owych
w rozumieniu przepisów o funduszach do˝ywot-
nich emerytur kapita∏owych.

Art. 4. Emerytury kapita∏owe przys∏ugujà w ra-
mach ubezpieczenia emerytalnego, o którym mowa
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Art. 5. Emerytury kapita∏owe przys∏ugujà osobom
majàcym ustalone prawo do emerytury z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 6. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
do emerytur kapita∏owych stosuje si´ odpowiednio:

1) art. 2a, art. 80 pkt 1—4, art. 81 pkt 1, art. 82, art. 83,
art. 83b, art. 84 ust. 1, 4—8e i 11 oraz art. 85 usta-
wy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych;
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USTAWA

z dnia 21 listopada 2008 r.

o emeryturach kapita∏owych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego,
ustaw´ z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustaw´ z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
ustaw´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych, ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´
z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, ustaw´ z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, ustaw´
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych, ustaw´ z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych oraz ustaw´ z dnia 21 lipca 2006 r. o nad-
zorze nad rynkiem finansowym. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411,
Nr 192, poz. 1180 i Nr 228, poz. 1507.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125,
Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176,
poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz.
411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209, poz. 1318,
Nr 220, poz. 1417 i 1418 i Nr 227, poz. 1505.
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2) art. 100, art. 101, art. 114, art. 115, art. 116 ust. 1b,
1c, 1d i 2, art. 118, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124,
art. 128—130, art. 132 i art. 133—144 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 2

Rodzaje emerytur kapita∏owych i zasady nabywania
prawa do tych emerytur

Art. 7. 1. Ze Êrodków zgromadzonych w otwartych
funduszach emerytalnych przys∏uguje emerytura ka-
pita∏owa w postaci:

1) okresowej emerytury kapita∏owej lub

2) do˝ywotniej emerytury kapita∏owej.

2. Okresowa emerytura kapita∏owa przys∏uguje
cz∏onkowi otwartego funduszu emerytalnego do
ukoƒczenia 65. roku ˝ycia.

3. Do˝ywotnia emerytura kapita∏owa przys∏uguje
cz∏onkowi otwartego funduszu emerytalnego do˝y-
wotnio po ukoƒczeniu 65. roku ˝ycia.

Art. 8. Cz∏onek otwartego funduszu emerytalnego
nabywa prawo do okresowej emerytury kapita∏owej,
je˝eli:

1) ukoƒczy∏ 60 lat oraz

2) kwota Êrodków zgromadzonych na rachunku
cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego, usta-
lona na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc, od którego zostanie przyznana emerytu-
ra, jest równa lub wy˝sza od dwudziestokrotnoÊci
kwoty dodatku piel´gnacyjnego.

Art. 9. 1. Prawo do okresowej emerytury kapita∏o-
wej wygasa:

1) w przypadku Êmierci cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego;

2) z dniem poprzedzajàcym dzieƒ, w którym cz∏onek
otwartego funduszu emerytalnego ukoƒczy∏
65. rok ˝ycia;

3) w przypadku wyczerpania Êrodków zgromadzo-
nych na rachunku w otwartym funduszu emerytal-
nym.

2. Otwarty fundusz emerytalny niezw∏ocznie infor-
muje Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o wystàpieniu
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

Art. 10. 1. Cz∏onek otwartego funduszu emerytal-
nego nabywa prawo do do˝ywotniej emerytury kapi-
ta∏owej, je˝eli:

1) ukoƒczy∏ 65 lat oraz

2) kwota hipotetycznej emerytury kapita∏owej jest
równa lub wy˝sza ni˝ 50 % kwoty dodatku piel´-
gnacyjnego. 

2. Kwota hipotetycznej emerytury kapita∏owej sta-
nowi równowartoÊç kwoty b´dàcej wynikiem podzie-
lenia sk∏adki przez Êrednie dalsze trwanie ˝ycia, o któ-
rym mowa w art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

Art. 11. 1. W przypadku gdy cz∏onek otwartego
funduszu emerytalnego nie spe∏nia warunku, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt 2 albo art. 10 ust. 1 pkt 2,
otwarty fundusz emerytalny przekazuje Êrodki zgro-
madzone na rachunku cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego do funduszu emerytalnego.

2. Ârodki, o których mowa w ust. 1, sà ewidencjo-
nowane na koncie ubezpieczonego jako sk∏adka na
ubezpieczenie emerytalne, na ostatni dzieƒ miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc z∏o˝enia wniosku o ustale-
nie prawa do emerytury, nie wczeÊniej jednak ni˝ na
ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajàcego miesiàc, od
którego zostanie przyznana emerytura.

3. Ârodki, o których mowa w ust. 2, powi´kszajà
kwot´ sk∏adek stanowiàcà podstaw´ obliczenia eme-
rytury, o której mowa w art. 24 ust. 1 lub art. 24a usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. 

4. Ewidencji sk∏adek na koncie ubezpieczonego
dokonuje si´ po ich wp∏ywie do funduszu emerytalne-
go.

Rozdzia∏ 3

Zasady i tryb przyznawania emerytur kapita∏owych

Art. 12. 1. Prawo do emerytury kapita∏owej i jej
wysokoÊç ustala Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
w drodze decyzji, na podstawie wniosku o ustalenie
prawa do emerytury z∏o˝onego przez cz∏onka otwarte-
go funduszu emerytalnego.

2. Z∏o˝enie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
oznacza jednoczeÊnie z∏o˝enie wniosku o ustalenie
prawa do emerytury, o której mowa w art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
i emerytur´ kapita∏owà.

Art. 13. 1. Prawo do okresowej emerytury kapita-
∏owej ustala si´ z urz´du, je˝eli prawo do emerytury
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustala si´ na
podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

2. Wszcz´cie post´powania z urz´du na podstawie
art. 24a ustawy, o której mowa w ust. 1, przed osià-
gni´ciem wieku 65 lat, oznacza równoczeÊnie wszcz´-
cie post´powania o okresowà emerytur´ kapita∏owà.

Art. 14. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zawia-
damia otwarty fundusz emerytalny o z∏o˝eniu przez
cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego wniosku
o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapita∏o-
wej lub o miesiàcu, od którego zostanie przyznana
okresowa emerytura kapita∏owa. 
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2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o kwocie Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, lub na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajàce-
go miesiàc, od którego zostanie przyznana emerytura.

3. Je˝eli wniosek o okresowà emerytur´ kapita∏o-
wà z∏o˝ony zosta∏ przed osiàgni´ciem wieku emery-
talnego otwarty fundusz emerytalny informuje Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o kwocie Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego na ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc, od którego zostanie przyznana emery-
tura.

4. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, na podstawie
informacji, o której mowa w ust. 2, ustala prawo do
okresowej emerytury kapita∏owej i jej wysokoÊç, je˝e-
li zosta∏ spe∏niony warunek, o którym mowa
w art. 8 pkt 2.

5. W przypadku ustalenia prawa do okresowej
emerytury kapita∏owej i jej wysokoÊci Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych informuje otwarty fundusz eme-
rytalny o ustalonej wysokoÊci okresowej emerytury
kapita∏owej.

6. Otwarty fundusz emerytalny co miesiàc przeka-
zuje na wskazany odr´bny rachunek bankowy Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodki na wyp∏at´ okre-
sowej emerytury kapita∏owej.

7. W przypadku gdy otwarty fundusz emerytalny
nie przeka˝e do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Êrodków na wyp∏at´ okresowej emerytury kapita∏o-
wej albo przeka˝e je w niepe∏nej wysokoÊci, Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych obcià˝a z tytu∏u tej wierzy-
telnoÊci rachunek bankowy otwartego funduszu eme-
rytalnego.

8. Na rachunku bankowym, o którym mowa
w ust. 7, otwarty fundusz emerytalny obowiàzany jest
utrzymywaç Êrodki pieni´˝ne co najmniej w wysoko-
Êci stanowiàcej równowartoÊç jednomiesi´cznej kwo-
ty wyp∏at okresowych emerytur kapita∏owych.

9. Otwarty fundusz emerytalny jest obowiàzany
udzieliç Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych pe∏no-
mocnictwa do dysponowania rachunkiem banko-
wym, o którym mowa w ust. 7.

10. W przypadku, gdy otwarty fundusz emerytalny
nie przeka˝e do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Êrodków na wyp∏at´ okresowej emerytury kapita∏o-
wej albo przeka˝e je w niepe∏nej wysokoÊci, od kwoty
nieprzekazanych Êrodków naliczane sà odsetki w wy-
sokoÊci i na zasadach okreÊlonych w przepisach pra-
wa cywilnego, za okres od dnia, w którym Êrodki te
powinny wp∏ynàç na odr´bny rachunek bankowy Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do dnia uznania tego
rachunku kwotà nieprzekazanych Êrodków pobranych
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w drodze ob-
cià˝enia rachunku bankowego otwartego funduszu
emerytalnego. Odsetki obcià˝ajà aktywa powszechne-
go towarzystwa emerytalnego.

11. Powszechne towarzystwo emerytalne nalicza
odsetki, o których mowa w ust. 10, i przekazuje je na
rachunek Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wska-

zany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w ciàgu
14 dni od dnia uznania odr´bnego rachunku banko-
wego Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych kwotà nie-
przekazanych Êrodków pobranych przez Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych w drodze obcià˝enia rachunku
bankowego otwartego funduszu emerytalnego.

12. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zwraca kwo-
t´ nienale˝nie pobranych Êrodków wraz z odsetkami,
o których mowa w ust. 10, naliczonymi za okres od
dnia obcià˝enia rachunku bankowego otwartego fun-
duszu emerytalnego tà kwotà do dnia jej zwrotu.

Art. 15. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie
ustala prawa do okresowej emerytury kapita∏owej i jej
wysokoÊci, je˝eli nie zosta∏ spe∏niony warunek, o któ-
rym mowa w art. 8 pkt 2. 

2. W przypadku nieustalenia prawa do okresowej
emerytury kapita∏owej i jej wysokoÊci Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych zawiadamia otwarty fundusz
emerytalny o obowiàzku przekazania Êrodków zgro-
madzonych na rachunku cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego na fundusz emerytalny.

Art. 16. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, termin i sposób:

1) zawiadamiania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych otwartego funduszu emerytalnego o:
a) z∏o˝eniu wniosku o ustalenie prawa do okreso-

wej emerytury kapita∏owej lub o miesiàcu, od
którego zostanie przyznana okresowa emerytu-
ra kapita∏owa, 

b) z∏o˝eniu wniosku o ponowne ustalenie wysoko-
Êci okresowej emerytury kapita∏owej,

c) wysokoÊci okresowej emerytury kapita∏owej,

2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o kwocie Êrod-
ków zgromadzonych na rachunku cz∏onka otwar-
tego funduszu emerytalnego,

3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne
do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodków na
wyp∏at´ okresowych emerytur kapita∏owych na
odr´bny rachunek bankowy,

4) przekazywania Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku cz∏onka otwartego funduszu emerytalne-
go na rachunek funduszu emerytalnego,

5) dokonywania rozliczeƒ mi´dzy Zak∏adem Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych a otwartym funduszem eme-
rytalnym w przypadku nieprzekazania przez
otwarty fundusz emerytalny Êrodków na wyp∏at´
okresowych emerytur kapita∏owych albo przeka-
zania ich w niepe∏nej wysokoÊci, w tym wzór pe∏-
nomocnictwa do dysponowania rachunkiem ban-
kowym otwartego funduszu emerytalnego, a tak-
˝e w razie nienale˝nie pobranych przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodków z otwartego
funduszu emerytalnego

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç sprawnego i termino-
wego ustalania prawa, wysokoÊci oraz dokonywania
wyp∏aty okresowych emerytur kapita∏owych.

Art. 17. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zawia-
damia otwarty fundusz emerytalny o z∏o˝eniu przez
cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego wniosku
o ustalenie prawa do do˝ywotniej emerytury kapita∏o-
wej.



Dziennik Ustaw Nr 228 — 12702 — Poz. 1507

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest sk∏ada-
ny wraz z oÊwiadczeniem o wyborze oferty do˝ywot-
niej emerytury kapita∏owej z udost´pnianego przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zestawienia ofert
do˝ywotnich emerytur kapita∏owych.

3. Wybór oferty do˝ywotniej emerytury kapita∏o-
wej jest nieodwo∏alnym oÊwiadczeniem woli.

4. W przypadku osób, którym przyznano emerytu-
r´ z urz´du lub które pobiera∏y okresowà emerytur´
kapita∏owà, nie jest wymagane z∏o˝enie wniosku,
o którym mowa w ust. 1.

5. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wzywa cz∏on-
ka otwartego funduszu emerytalnego w terminie
3 miesi´cy przed ukoƒczeniem 65. roku ˝ycia do z∏o˝e-
nia oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 2.

6. Niez∏o˝enie oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 5, powoduje wstrzymanie wyp∏aty emerytury
lub renty z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych od
miesiàca nast´pujàcego po miesiàcu, w którym cz∏o-
nek otwartego funduszu emerytalnego ukoƒczy∏
65. rok ˝ycia.

7. Z∏o˝enie oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 5,
po ukoƒczeniu 65. roku ˝ycia powoduje wznowienie
wyp∏aty emerytury lub renty z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych od miesiàca z∏o˝enia oÊwiadczenia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach lo-
sowych Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych mo˝e wyra-
ziç zgod´ na przywrócenie terminu na z∏o˝enie
oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 5.

9. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przekazuje in-
formacj´ o dokonanym przez cz∏onka otwartego fun-
duszu emerytalnego wyborze oferty do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej otwartemu funduszowi emery-
talnemu, w którym cz∏onek otwartego funduszu eme-
rytalnego posiada rachunek, i zak∏adowi emerytalne-
mu, którego ofert´ do˝ywotniej emerytury kapita∏o-
wej wybra∏ cz∏onek otwartego funduszu emerytalne-
go.

10. Otwarty fundusz emerytalny po otrzymaniu in-
formacji, o której mowa w ust. 9, przekazuje sk∏adk´
na wskazany odr´bny rachunek bankowy Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i zamyka rachunek cz∏onka
otwartego funduszu emerytalnego.

11. Otwarty fundusz emerytalny informuje cz∏onka
otwartego funduszu emerytalnego o kwocie sk∏adki
przekazanej do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

12. Po otrzymaniu sk∏adki Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych ustala wysokoÊç hipotetycznej emerytu-
ry kapita∏owej, o której mowa w art. 10 ust. 2.

13. Po otrzymaniu sk∏adki, je˝eli zosta∏ spe∏niony
warunek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ustala prawo i wysokoÊç
do˝ywotniej emerytury kapita∏owej na podstawie
oferty do˝ywotniej emerytury kapita∏owej, o której
mowa w ust. 2. 

14. W przypadku ustalenia prawa do do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej i jej wysokoÊci Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych informuje wybrany fundusz do-
˝ywotnich emerytur kapita∏owych o ustalonej wyso-
koÊci do˝ywotniej emerytury kapita∏owej i przekazuje
do tego funduszu sk∏adk´.

15. Fundusz do˝ywotnich emerytur kapita∏owych
co miesiàc przekazuje na wskazany odr´bny rachunek
bankowy Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodki na
wyp∏at´ do˝ywotnich emerytur kapita∏owych.

Art. 18. 1. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie
ustala prawa i wysokoÊci do˝ywotniej emerytury kapi-
ta∏owej, je˝eli nie zosta∏ spe∏niony warunek, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku nieustalenia prawa i wysokoÊci
do˝ywotniej emerytury kapita∏owej Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych informuje by∏ego cz∏onka otwarte-
go funduszu emerytalnego o przekazaniu Êrodków
zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym na fundusz emerytalny.

Art. 19. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, termin i sposób:
1) przekazywania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-

nych do otwartego funduszu emerytalnego infor-
macji o z∏o˝eniu przez cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego wniosku o do˝ywotnià emerytur´
kapita∏owà lub oÊwiadczenia o wyborze oferty do-
˝ywotniej emerytury kapita∏owej,

2) przekazywania sk∏adek przez otwarte fundusze
emerytalne do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, 

3) dokonywania rozliczeƒ mi´dzy Zak∏adem Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych a otwartym funduszem eme-
rytalnym w przypadku nieprzekazania przez
otwarty fundusz emerytalny sk∏adek albo przeka-
zania ich w niepe∏nej wysokoÊci,

4) przekazywania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych do funduszu do˝ywotnich emerytur kapita∏o-
wych informacji o dokonanym przez by∏ego cz∏on-
ka otwartego funduszu emerytalnego wyborze
oferty do˝ywotniej emerytury kapita∏owej i o usta-
lonej wysokoÊci do˝ywotniej emerytury kapita∏o-
wej oraz sk∏adki,

5) przekazywania przez fundusz do˝ywotnich emery-
tur kapita∏owych Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych Êrodków na wyp∏at´ do˝ywotnich emerytur
kapita∏owych,

6) dokonywania rozliczeƒ mi´dzy Zak∏adem Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych a funduszem do˝ywotnich
emerytur kapita∏owych w przypadku nieprzekaza-
nia przez ten fundusz Êrodków na wyp∏at´ do˝y-
wotnich emerytur kapita∏owych albo przekazania
ich w niepe∏nej wysokoÊci

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia sprawne-
go i terminowego ustalania prawa, wysokoÊci oraz
dokonywania wyp∏aty do˝ywotnich emerytur kapita-
∏owych.

Art. 20. 1. Po otrzymaniu przez fundusz do˝ywot-
nich emerytur kapita∏owych sk∏adki fundusz do˝ywot-
nich emerytur kapita∏owych informuje emeryta
o mo˝liwoÊci wskazania imiennie jednej lub kilku
osób fizycznych jako osób uposa˝onych, na rzecz któ-
rych ma nastàpiç po Êmierci emeryta wyp∏ata jedno-
razowego Êwiadczenia pieni´˝nego, zwanego dalej
„wyp∏atà gwarantowanà”.

2. Osoba uposa˝ona, zgodnie z dyspozycjà emery-
ta, nabywa prawo do ca∏oÊci albo cz´Êci wyp∏aty gwa-
rantowanej, je˝eli Êmierç emeryta nastàpi∏a w ciàgu
trzech lat od dnia przekazania sk∏adki do funduszu do-
˝ywotnich emerytur kapita∏owych.
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3. Brak wskazania osoby uposa˝onej oznacza
wskazanie jako osoby uposa˝onej ma∏˝onka, o ile
w chwili Êmierci emeryta pozostawa∏ z nim we wspól-
noÊci ustawowej, a w przypadku gdy nie posiada ma∏-
˝onka, z którym pozostawa∏ we wspólnoÊci ustawo-
wej, wyp∏ata gwarantowana wchodzi w sk∏ad spadku.

4. Je˝eli emeryt wskaza∏ kilka osób uposa˝onych,
a nie oznaczy∏ ich udzia∏u w wyp∏acie gwarantowanej,
uwa˝a si´, ˝e udzia∏y tych osób sà równe.

5. Emeryt mo˝e w ka˝dym czasie zmieniç poprzed-
nià dyspozycj´, wskazujàc inne osoby uposa˝one za-
miast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak
równie˝ oznaczajàc w inny sposób udzia∏ wskazanych
osób w wyp∏acie gwarantowanej, albo odwo∏aç po-
przednià dyspozycj´, nie wskazujàc ˝adnych innych
osób.

6. Wskazanie osoby uposa˝onej staje si´ bezsku-
teczne, je˝eli osoba ta zmar∏a przed Êmiercià emeryta.
W takim przypadku udzia∏, który by∏ przeznaczony dla
zmar∏ej osoby uposa˝onej, przypada w równych cz´-
Êciach pozosta∏ym osobom uposa˝onym, chyba ˝e
emeryt zadysponuje tym udzia∏em w inny sposób.

7. Fundusz do˝ywotnich emerytur kapita∏owych
jest obowiàzany poinformowaç emeryta o skutkach
niez∏o˝enia dyspozycji, o której mowa w ust. 1.

8. W sprawach o roszczenia ze stosunków praw-
nych mi´dzy osobami uposa˝onymi a funduszami do-
˝ywotnich emerytur kapita∏owych lub zak∏adami eme-
rytalnymi orzekajà sàdy ubezpieczeƒ spo∏ecznych
w∏aÊciwe dla miejsca zamieszkania odpowiednio oso-
by uposa˝onej, a w przypadku gdy osoba uposa˝ona
ma miejsce zamieszkania za granicà — orzeka sàd
w∏aÊciwy dla siedziby funduszu do˝ywotnich emery-
tur kapita∏owych lub zak∏adu emerytalnego.

Art. 21. 1. Zak∏ad emerytalny przekazuje do Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych Êrodki na pokrycie op∏a-
ty z tytu∏u kosztów obs∏ugi do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, do-
tyczàcej w szczególnoÊci:
1) post´powaƒ w sprawach o ustalenie prawa i wy-

sokoÊci do˝ywotniej emerytury kapita∏owej, o po-
nowne ustalenie prawa i wysokoÊci do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej, dor´czania do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej;

2) egzekucji nienale˝nie pobranej do˝ywotniej eme-
rytury kapita∏owej;

3) egzekucji i potràceƒ z do˝ywotniej emerytury kapi-
ta∏owej;

4) czynnoÊci dokonywanych dla celów podatko-
wych.

2. WysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1, nie
mo˝e byç wy˝sza ni˝ 0,5 % kwoty najni˝szej emerytu-
ry, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 2,
uwzgl´dniajàc rzeczywiste koszty zwiàzane z obs∏ugà
do˝ywotnich emerytur kapita∏owych ponoszone przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, przy czym koszty te
nie mogà byç uzale˝nione od wysokoÊci do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej.

Art. 22. 1. Przekazane przez otwarty fundusz eme-
rytalny albo fundusz do˝ywotnich emerytur kapita∏o-
wych, na wskazany odr´bny rachunek bankowy Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Êrodki na wyp∏at´
okresowej emerytury kapita∏owej albo do˝ywotniej
emerytury kapita∏owej, do czasu ich wyp∏aty emeryto-
wi lub zwrotu do funduszu, gromadzone sà na ra-
chunku Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i pozo-
stajà w dyspozycji tego Funduszu.

2. W przypadku Êmierci emeryta, która nastàpi∏a:

1) po przekazaniu Êrodków, o których mowa w art. 14
ust. 6 albo art. 17 ust. 15, ale przed terminem wy-
p∏aty okresowej emerytury kapita∏owej albo do˝y-
wotniej emerytury kapita∏owej, Êrodki te pozosta-
jà w dyspozycji Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych;

2) przed przekazaniem Êrodków, o których mowa
w art. 14 ust. 6 albo art. 17 ust. 15, Êrodki te pozo-
stajà w dyspozycji Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

3. Z rachunku, o którym mowa w ust. 1, finanso-
wane sà wyp∏aty zwiàzane z okresowà emeryturà ka-
pita∏owà albo do˝ywotnià emeryturà kapita∏owà albo
Êwiadczenia nale˝ne do dnia Êmierci emeryta.

Art. 23. Obs∏ug´ bankowà Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych w zakresie odr´bnych rachunków banko-
wych, o których mowa w art. 14 ust. 6 i art. 17 ust. 15,
mo˝e prowadziç Narodowy Bank Polski lub inny bank.

Rozdzia∏ 4

Zasady ustalania wysokoÊci emerytur kapita∏owych
oraz ich wyp∏aty

Art. 24. WysokoÊç okresowej emerytury kapita∏o-
wej stanowi iloraz podanej przez otwarty fundusz
emerytalny kwoty Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego na
dzieƒ, o którym mowa w art. 8 pkt 2, i Êredniego dal-
szego trwania ˝ycia, o którym mowa w art. 26 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 25. 1. Je˝eli po dniu, od którego przyznano
okresowà emerytur´ kapita∏owà, emeryt podlega∏
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wyso-
koÊç tej emerytury ulega ponownemu ustaleniu na
wniosek emeryta. Przepis art. 24 stosuje si´ odpo-
wiednio — z tym, ˝e wyra˝one w miesiàcach Êrednie
dalsze trwanie ˝ycia ustala si´ dla wieku danego ubez-
pieczonego w dniu z∏o˝enia wniosku o ponowne usta-
lenie wysokoÊci emerytury.

2. Z∏o˝enie wniosku o ponowne ustalenie wysoko-
Êci okresowej emerytury kapita∏owej oznacza jedno-
czeÊnie z∏o˝enie wniosku o ponowne ustalenie wyso-
koÊci emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych w trybie art. 108 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

3. Je˝eli w wyniku ponownego ustalenia wysoko-
Êci okresowej emerytury kapita∏owej kwota Êwiadcze-
nia jest ni˝sza ni˝ dotychczas pobierana, okresowà
emerytur´ kapita∏owà wyp∏aca si´ w dotychczasowej
wysokoÊci.
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4. Ponowne ustalenie wysokoÊci okresowej eme-
rytury kapita∏owej nast´puje na wniosek zg∏oszony
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie roku kalendarzowego
lub po ustaniu ubezpieczeƒ emerytalnego i rento-
wych.

5. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych niezw∏ocznie
informuje otwarty fundusz emerytalny o zmienionej
wysokoÊci okresowej emerytury kapita∏owej.

Art. 26. 1. Okresowa emerytura kapita∏owa jest
waloryzowana corocznie na zasadach i w trybie okreÊ-
lonym dla emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych niezw∏ocznie
informuje otwarty fundusz emerytalny o zmienionej
wysokoÊci okresowej emerytury kapita∏owej.

Art. 27. WysokoÊç do˝ywotniej emerytury kapita-
∏owej stanowi zaokràglony w gór´ do pe∏nych z∏otych
iloczyn, zawartej w ofercie do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej, obowiàzujàcej w dniu z∏o˝enia wniosku
o ustalenie prawa do do˝ywotniej emerytury kapita∏o-
wej, miesi´cznej stawki do˝ywotniej emerytury kapi-
ta∏owej, w∏aÊciwej dla wieku emeryta, oraz wskaênika
wyliczonego jako wysokoÊç sk∏adki podzielonej przez
tysiàc.

Art. 28. 1. W przypadku wystàpienia zysku lub
nadwy˝ki w rozumieniu przepisów o funduszach do-
˝ywotnich emerytur kapita∏owych, wysokoÊç do˝y-
wotniej emerytury kapita∏owej ustala si´ ponownie
w terminach okreÊlonych dla waloryzacji rent i emery-
tur w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Zak∏ad emerytalny przesy∏a Zak∏adowi Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych, w terminie do dnia 1 lutego roku
nast´pujàcego po roku, w którym nastàpi∏a nadwy˝-
ka, informacje o wysokoÊci do˝ywotniej emerytury
kapita∏owej po zwi´kszeniu.

3. Ustalenia do˝ywotniej emerytury kapita∏owej
po zwi´kszeniu Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do-
konuje w formie decyzji.

Art. 29. Wyp∏ata gwarantowana jest ustalana jako
ró˝nica mi´dzy sk∏adkà a iloczynem liczby pe∏nych
miesi´cy, jakie up∏yn´∏y od poczàtku miesiàca, w któ-
rym po raz pierwszy wyp∏acono do˝ywotnià emerytu-
r´ kapita∏owà, do koƒca miesiàca, w którym nastàpi∏a
Êmierç emeryta, oraz trzydziestej siódmej cz´Êci kwo-
ty sk∏adki przekazanej przez otwarty fundusz emery-
talny do funduszu do˝ywotnich emerytur kapita∏o-
wych.

Art. 30. 1. Emerytury kapita∏owe sà wyp∏acane za
poÊrednictwem jednostki organizacyjnej Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, która jest w∏aÊciwa do wy-
p∏aty emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych. 

2. Emerytury kapita∏owe sà wyp∏acane wraz
z emeryturà lub rentà.

3. W przypadku gdy osoba uprawniona do emery-
tury kapita∏owej i emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych pobiera rent´ z innego organu emerytal-
nego lub rentowego, emerytur´ kapita∏owà wyp∏aca,
w dniu ustalonym jako termin p∏atnoÊci, jednostka or-
ganizacyjna Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, która

ustali∏a prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

4. Organ, o którym mowa w ust. 3, jest obowiàza-
ny niezw∏ocznie poinformowaç Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych o:

1) wstrzymaniu wyp∏aty renty i jego przyczynach,

2) podj´ciu wyp∏aty renty

— je˝eli zosta∏ poinformowany o podj´ciu przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na wniosek osoby za-
interesowanej wyp∏aty emerytury lub renty.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i przepis koƒcowy

Art. 31. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.4)) w art. 476 § 3 otrzymuje
brzmienie:

„§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych rozumie si´ tak˝e sprawy wszcz´te na

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367,
Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796,
Nr 171, poz. 1056 i Nr 220, poz. 1431.
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skutek niewydania przez organ rentowy decyzji
we w∏aÊciwym terminie, a tak˝e sprawy, w któ-
rych wniesiono odwo∏anie od orzeczenia woje-
wódzkiego zespo∏u do spraw orzekania o stop-
niu niepe∏nosprawnoÊci, sprawy o roszczenia
ze stosunków prawnych mi´dzy cz∏onkami
otwartych funduszy emerytalnych a tymi fun-
duszami lub ich organami oraz sprawy ze sto-
sunków mi´dzy emerytami lub osobami uposa-
˝onymi w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach kapita∏owych a Zak∏adem Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopa-
trzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z póên. zm.5))
w art. 54 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kwota po∏owy emerytury, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, obejmuje po∏ow´ ∏àcznej kwoty
emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i emerytury kapita∏owej wyp∏acanej na
podstawie odr´bnych przepisów oraz nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ kwota nale˝nej emerytury kapita-
∏owej, przy czym emerytura kapita∏owa wyp∏a-
cana jest w pe∏nej wysokoÊci.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przepisach emerytalnych — rozumie si´ prze-
pisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.7));”;

2) w art. 20: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do okresów ubezpieczenia wymaganych
zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 za-
licza si´ okresy:
1) podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu

rolników indywidualnych i cz∏onków ich
rodzin w latach 1983—1990;

2) prowadzenia gospodarstwa rolnego lub
pracy w gospodarstwie rolnym, po ukoƒ-
czeniu 16 roku ˝ycia, przed dniem 1 stycz-
nia 1983 r.;

3) od których zale˝y prawo do emerytury
zgodnie z przepisami emerytalnymi.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´ do osób
urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.”;

3) w art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przy ustalaniu okresu podlegania ubezpiecze-
niu emerytalno-rentowemu zgodnie
z ust. 2 stosuje si´ odpowiednio art. 20
ust. 1 i 2.”;

4) w art. 22 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. WysokoÊç emerytury, o której mowa w ust. 3,
mo˝e byç ni˝sza od dotychczas pobieranej
renty, je˝eli jej zmniejszenie wynika z wy∏àcze-
nia okresów, o których mowa w art. 20
ust. 1 pkt 3.”;

5) w art. 25 po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje si´ przy ustalaniu
wysokoÊci emerytury rolniczej dla osób uro-
dzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.”;

6) w art. 27 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W razie zbiegu prawa do dodatku piel´gna-
cyjnego, o którym mowa w ust. 1, z prawem
do dodatku piel´gnacyjnego przys∏ugujàce-
go do emerytury, ustalonej na podstawie
art. 24 ust. 1, art. 24a lub art. 184 przepisów
emerytalnych, dodatek piel´gnacyjny wyp∏a-
ca si´ wraz z emeryturà z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.”;

7) w art. 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W razie zbiegu prawa do emerytury z pra-
wem do renty na podstawie ustawy, upraw-
nionemu przyznaje si´ jedno Êwiadczenie —
wy˝sze lub wybrane przez uprawnionego,
z zastrze˝eniem art. 22 ust. 3 i 4.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2d w brzmieniu:

„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do osób
uprawnionych jednoczeÊnie 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 tytu∏u nie-
zdolnoÊci do pracy albo renty rodzinnej
z ubezpieczenia i do emerytury na podsta-
wie art. 24 lub art. 24a przepisów emerytal-
nych traci prawo do renty rolniczej z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy albo renty rodzinnej
z ubezpieczenia, chyba ˝e zanim wystàpi
z wnioskiem o prawo do emerytury na
podstawie art. 24 lub art. 24a przepisów
emerytalnych z∏o˝y oÊwiadczenie, ˝e wy-
biera rent´ rolniczà z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy albo rent´ rodzinnà z ubezpiecze-
nia. W przypadku z∏o˝enia tego oÊwiadcze-
nia Êrodki zgromadzone na jego rachunku
w otwartym funduszu emerytalnym sà
przekazywane przez ten fundusz, za po-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 121,
poz. 1264, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281,
poz. 2779, z 2005 r. Nr 10, poz. 65, z 2007 r. Nr 82, poz. 559
oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411
i Nr 192, poz. 1180.
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Êrednictwem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, na dochody bud˝etu paƒstwa.
OÊwiadczenie o wyborze Êwiadczenia jest
ostateczne i nie przys∏uguje od niego pra-
wo odstàpienia.

2c. W przypadku gdy uprawniony do renty rol-
niczej z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy nie
spe∏nia warunków do emerytury rolniczej
na podstawie art. 22 ust. 3, Kasa wzywa
uprawnionego do renty rolniczej z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy, w terminie co naj-
mniej 3 miesi´cy przed osiàgni´ciem wieku
emerytalnego, do z∏o˝enia oÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 2b. 

2d. Kasa wzywa uprawnionego do renty ro-
dzinnej z ubezpieczenia, w terminie co naj-
mniej 3 miesi´cy przed osiàgni´ciem wie-
ku emerytalnego, do z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w ust. 2b.”,

c) uchyla si´ ust. 3.

Art. 34. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 5a w pkt 22 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 23 w brzmieniu:

„23) ustawie o emeryturach kapita∏owych —
oznacza to ustaw´ z dnia 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapita∏owych (Dz. U. Nr 228,
poz. 1507).”;

2) w art. 12 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przez emerytur´ lub rent´ rozumie si´ ∏àcznà
kwot´ Êwiadczeƒ emerytalnych i rentowych,
w tym kwoty emerytur kapita∏owych wyp∏aca-
nych na podstawie ustawy o emeryturach ka-
pita∏owych, wraz ze wzrostami i dodatkami,
z wy∏àczeniem dodatków rodzinnych i piel´-
gnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupe∏-
nych do rent rodzinnych.”;

3) w art. 30a w ust. 1 w pkt 11 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje pkt 12 w brzmieniu:

„12) od kwot wyp∏aty gwarantowanej po Êmierci
uprawnionego do do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej w rozumieniu ustawy o emerytu-
rach kapita∏owych.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z póên. zm.9)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci funduszu jest gro-
madzenie Êrodków pieni´˝nych, ich lokowa-
nie, z przeznaczeniem na wyp∏at´ cz∏onkom
funduszu po osiàgni´ciu przez nich wieku
emerytalnego, i wyp∏ata okresowych emerytur
kapita∏owych, o których mowa w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapi-
ta∏owych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507).”;

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. Ustawa nie narusza przepisów innych
ustaw, które przewidujà wyp∏at´ Êwiad-
czeƒ pieni´˝nych w zwiàzku z osiàgni´-
ciem wieku emerytalnego, w tym ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach
kapita∏owych.”;

3) w art. 8 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a i 4b w brzmie-
niu:

„4a) okresowa emerytura kapita∏owa — oznacza
emerytur´, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏o-
wych;

4b) do˝ywotnia emerytura kapita∏owa — oznacza
emerytur´, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏o-
wych;”;

4) w art. 81 dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. Umowa z otwartym funduszem, o której mo-
wa w ust. 1, ulega rozwiàzaniu z dniem doko-
nania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
wyrejestrowania z otwartego funduszu eme-
rytalnego w Centralnym Rejestrze Cz∏onków
Otwartych Funduszy Emerytalnych w zwiàz-
ku z przyznaniem do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej albo nieustaleniem prawa do okre-
sowej emerytury kapita∏owej lub do˝ywotniej

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

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60,
poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117,
poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8,
poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784,
Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804,
Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384,
Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595,
Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122,
poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166,
poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257,
Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109,
poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120,
poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210,
poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725,
Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365
i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179,
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r.
Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723,
Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353
i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249,
poz. 1824, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115,
poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1288, Nr 191,
poz. 1361 i 1367, Nr 192, poz. 1378 i Nr 211, poz. 1549 oraz
z 2008 r. Nr 97, poz. 623, Nr 141, poz. 888, Nr 143, poz. 894,
Nr 209, poz. 1316, Nr 220, poz. 1431 i 1432 i Nr 223,
poz. 1459.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109.
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emerytury kapita∏owej, z przyczyn okreÊlo-
nych w art. 15 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach ka-
pita∏owych.”;

5) po art. 81 dodaje si´ art. 81a w brzmieniu:
„Art. 81a. W okresie od dnia z∏o˝enia wniosku

o okresowà emerytur´ kapita∏owà lub
wszcz´cia post´powania z urz´du do
dnia uprawomocnienia si´ decyzji
w sprawie okresowej emerytury kapita-
∏owej otwarty fundusz wstrzymuje do-
konanie wyp∏aty transferowej.”;

6) w art. 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Fundusz prowadzi rejestr cz∏onków funduszu

zawierajàcy podstawowe dane osobowe
cz∏onków, dane o wp∏atach sk∏adek do fundu-
szu i otrzymanych wyp∏atach transferowych
oraz przeliczeniach tych sk∏adek i wyp∏at trans-
ferowych na jednostki rozrachunkowe, dane
o aktualnym stanie Êrodków na rachunkach
z uwzgl´dnieniem Êrodków wyp∏aconych na
okresowà emerytur´ kapita∏owà, a w pracow-
niczych funduszach — tak˝e dane o aktualnym
stanie akcji na rachunkach iloÊciowych.”;

7) po art. 100a dodaje si´ art. 100b w brzmieniu:
„Art. 100b. 1. Otwarty fundusz umarza jednostki

rozrachunkowe pozostajàce na ra-
chunku cz∏onka otwartego funduszu
w kwocie podanej w decyzji Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o ustale-
niu prawa do okresowej emerytury
kapita∏owej i jej wysokoÊci, o której
mowa w ustawie z dnia 21 listopada
2008 r. o emeryturach kapita∏owych.

2. Na podstawie decyzji Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych o ustaleniu
prawa do do˝ywotniej emerytury
kapita∏owej i jej wysokoÊci, o której
mowa w ustawie z dnia 21 listopada
2008 r. o emeryturach kapita∏owych,
otwarty fundusz umarza jednostki
rozrachunkowe pozostajàce na ra-
chunku cz∏onka otwartego funduszu
w ca∏oÊci.”;

8) art. 111 otrzymuje brzmienie:
„Art. 111. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na

rachunku w otwartym funduszu nast´-
puje przez przeniesienie tych Êrodków:
1) na dochody funduszu emerytalnego

wyodr´bnionego w ramach Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, o któ-
rym mowa w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych, lub 

2) w zwiàzku z wydaniem decyzji Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o usta-
leniu prawa do okresowej emerytury
kapita∏owej lub do˝ywotniej emery-
tury kapita∏owej i ich wysokoÊci.”;

9) w art. 111a w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego

zawiadomi o wyborze przez cz∏onka otwartego
funduszu renty rolniczej z tytu∏u niezdolnoÊci
do pracy albo renty rodzinnej z ubezpieczenia

na podstawie art. 33 ust. 2b ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecz-
nym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291,
z póên. zm.10));

4) Minister SprawiedliwoÊci zawiadomi o przej-
Êciu w stan spoczynku z prawem do uposa˝e-
nia, o którym mowa w art. 100 § 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070,
z póên. zm.11)), s´dziego b´dàcego cz∏onkiem
otwartego funduszu.”;

10) po art. 111a dodaje si´ art. 111b w brzmieniu:

„Art. 111b. 1. Otwarty fundusz po otrzymaniu
z Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
informacji, o której mowa w art. 14
ust. 5 i art. 17 ust. 9 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach
kapita∏owych, jest obowiàzany prze-
kazaç na rachunek wskazany przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
cz´Êç albo ca∏oÊç Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku cz∏onka
otwartego funduszu.

2. W przypadku przekazania ca∏oÊci
Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku cz∏onka otwartego fundu-
szu, umowa z otwartym funduszem
emerytalnym ulega rozwiàzaniu,
chyba ˝e cz∏onek funduszu wycofa
wniosek o emerytur´ przed uprawo-
mocnieniem si´ decyzji o ustaleniu
prawa do emerytury.

3. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, otwarty fundusz nie mo˝e
pobieraç op∏aty.”;

11) w art. 131 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana w ter-

minie, o którym mowa w art. 122, nie wczeÊ-
niej jednak ni˝ w terminie 1 miesiàca, po
przedstawieniu przez ma∏˝onka zmar∏ego od-
pisu aktu zgonu, odpisu aktu ma∏˝eƒstwa oraz
pisemnego oÊwiadczenia stwierdzajàcego, czy
do chwili Êmierci cz∏onka funduszu nie zasz∏y
˝adne zmiany w stosunku do treÊci oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawia-
domienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a je-
˝eli zmiany te mia∏y miejsce — tak˝e dowodu
tych zmian.”;

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 70,
poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505 i Nr 228,
poz. 1507.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223,
poz. 1457.
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12) w art. 132 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Otwarty fundusz dokonuje wyp∏aty Êrodków

nale˝nych osobie wskazanej przez zmar∏ego
w terminie 3 miesi´cy, nie wczeÊniej jednak ni˝
w terminie 1 miesiàca, od dnia przedstawienia
funduszowi urz´dowego dokumentu stwier-
dzajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej,
z tym ˝e wyp∏ata Êrodków przypadajàcych
ma∏˝onkowi zmar∏ego mo˝e byç przekazana
na jego ˝àdanie na rachunek w otwartym fun-
duszu. W tym ostatnim przypadku do wyp∏aty
transferowej Êrodków przypadajàcych ma∏˝on-
kowi zmar∏ego stosuje si´ odpowiednio
art. 128.”;

13) po art. 132 dodaje si´ art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. 1. W razie Êmierci cz∏onka otwartego
funduszu, który osiàgnà∏ wiek eme-
rytalny i do dnia Êmierci nie ustalo-
no wysokoÊci emerytury — kwot´
Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku zmar∏ego pomniejsza si´
o kwoty niezrealizowanych Êwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 136
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Po dokonaniu zwrotu niewykorzy-
stanych Êrodków przeznaczonych
na wyp∏at´ niezrealizowanych
Êwiadczeƒ otwarty fundusz dokonu-
je wyp∏aty tych Êrodków zgodnie
z art. 131 i 132.”;

14) art. 192 otrzymuje brzmienie:

„Art. 192. 1. Fundusz jest obowiàzany, na ˝àdanie
cz∏onka, udzieliç mu na piÊmie infor-
macji okreÊlajàcej pieni´˝nà wartoÊç
Êrodków zgromadzonych na jego ra-
chunku.

2. Otwarty fundusz informuje cz∏onka
o pieni´˝nej wartoÊci Êrodków zgro-
madzonych na rachunku cz∏onka na
ostatni dzieƒ miesiàca poprzedzajà-
cego miesiàc:

1) z∏o˝enia wniosku, o ustalenie pra-
wa do okresowej emerytury kapi-
ta∏owej albo ponowne ustalenie jej
wysokoÊci;

2) podj´cia wyp∏aty okresowej eme-
rytury kapita∏owej, je˝eli:
a) wniosek o okresowà emerytur´

kapita∏owà zosta∏ z∏o˝ony przed
osiàgni´ciem wieku emerytal-
nego, albo

b) post´powanie o okresowà eme-
rytur´ kapita∏owà zosta∏o
wszcz´te z urz´du.

3. Otwarty fundusz informuje cz∏onka
i Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
o pieni´˝nej wartoÊci Êrodków zgro-
madzonych na rachunku cz∏onka
otwartego funduszu po dokonaniu
ostatniej wyp∏aty okresowej emery-
tury kapita∏owej.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.12)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 4 po pkt 12 dodaje si´ pkt 12a i 12b
w brzmieniu:
„12a) okresowa emerytura kapita∏owa — Êwiad-

czenie pieni´˝ne okreÊlone w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏o-
wych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);

12b) do˝ywotnia emerytura kapita∏owa — Êwiad-
czenie pieni´˝ne okreÊlone w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏o-
wych;”;

2) w art. 22: 

a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Zak∏ad zaprzestaje odprowadzania cz´Êci

sk∏adki, o której mowa w ust. 3, od dnia na-
st´pujàcego po dniu poinformowania
przez Zak∏ad otwartego funduszu emery-
talnego o:
1) obowiàzku przekazania Êrodków zgro-

madzonych na rachunku cz∏onka otwar-
tego funduszu emerytalnego na fundusz
emerytalny FUS, w przypadku nieustale-
nia prawa do okresowej emerytury kapi-
ta∏owej, albo

2) z∏o˝eniu przez cz∏onka otwartego fundu-
szu emerytalnego oÊwiadczenia o wy-
borze oferty do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej.”,

b) po ust. 3b dodaje si´ ust. 3c w brzmieniu:
„3c. Przepis ust. 3b stosuje si´ odpowiednio do

cz´Êci sk∏adki, o której mowa w ust. 3, na-
le˝nej za okres do dnia poinformowania,
o którym mowa w ust. 3b, o:
1) obowiàzku przekazania Êrodków zgro-

madzonych na rachunku cz∏onka otwar-
tego funduszu emerytalnego na fundusz
emerytalny FUS, w przypadku nieustale-
nia prawa do okresowej emerytury kapi-
ta∏owej, albo

2) z∏o˝eniu przez cz∏onka otwartego fundu-
szu emerytalnego oÊwiadczenia o wy-
borze oferty do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej

— op∏aconej lub zidentyfikowanej po tym
dniu.”;

3) w art. 33 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Centralny Rejestr Otrzymujàcych Emerytury

z Funduszy Do˝ywotnich Emerytur Kapita∏o-
wych;”;

4) w art. 40:
a) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Na koncie ubezpieczonego ewidencjonuje
si´ tak˝e informacje o:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 793 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318, Nr 220, poz. 1417 i 1418 i Nr 227, poz. 1505.
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1) zwaloryzowanej wysokoÊci sk∏adek na
otwarte fundusze emerytalne:
a) w przypadku ubezpieczonych, o któ-

rych mowa w ust. 1 pkt 1, nale˝nych
za okres do dnia poinformowania
przez Zak∏ad otwartego funduszu
emerytalnego o:
— obowiàzku przekazania Êrodków

zgromadzonych na rachunku
cz∏onka otwartego funduszu eme-
rytalnego na fundusz emerytalny
FUS, w przypadku nieustalenia
prawa do okresowej emerytury ka-
pita∏owej, albo 

— z∏o˝eniu przez cz∏onka otwartego
funduszu emerytalnego oÊwiad-
czenia o wyborze oferty do˝ywot-
niej emerytury kapita∏owej

— nieop∏aconych lub niezidentyfiko-
wanych do tego dnia, tak˝e wówczas
gdy nie uleg∏y one przedawnieniu,

b) w przypadku ubezpieczonych, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, op∏aconych
lub zidentyfikowanych po dniu poin-
formowania przez Zak∏ad otwartego
funduszu emerytalnego o: 
— obowiàzku przekazania Êrodków

zgromadzonych na rachunku
cz∏onka otwartego funduszu eme-
rytalnego na fundusz emerytalny
FUS, w przypadku nieustalenia
prawa do okresowej emerytury ka-
pita∏owej, albo 

— z∏o˝eniu przez cz∏onka otwartego
funduszu emerytalnego oÊwiad-
czenia o wyborze oferty do˝ywot-
niej emerytury kapita∏owej;

2) wysokoÊci Êrodków zgromadzonych na
rachunku cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego przekazanych na fundusz
emerytalny FUS, w przypadku nieustale-
nia prawa do okresowej emerytury kapi-
ta∏owej albo do˝ywotniej emerytury ka-
pita∏owej.”,

b) w ust. 2:

— po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:

„4a) o wartoÊci Êrodków wyp∏aconych z tytu-
∏u okresowej emerytury kapita∏owej;”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) o wysokoÊci do˝ywotniej emerytury kapi-
ta∏owej;”;

5) w art. 50 po ust. 1f dodaje si´ ust. 1g w brzmieniu:

„1g. Je˝eli ubezpieczonemu, o którym mowa
w ust. 1b, do osiàgni´cia, stanowiàcego w je-
go przypadku wiek emerytalny, 60 roku ˝ycia
brakuje nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy, podaje si´
dodatkowo informacj´ o mo˝liwoÊci skorzy-
stania z prawa do okresowej emerytury kapi-
ta∏owej.”;

6) w art. 54 w pkt 8 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje pkt 9 w brzmieniu: 

„9) wydatki na pokrycie niedoboru Êrodków nie-
zb´dnych do zapewnienia wyp∏at emerytur ka-
pita∏owych.”;

7) w art. 55:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) emerytalny, z którego finansowane sà wy-
p∏aty emerytur i wydatki, o których mowa
w art. 54 ust. 9;”,

b) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wyp∏aty emerytur przyznanych z urz´du za-
miast rent z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
osobom urodzonym przed dniem 1 stycz-
nia 1949 r., które nie majà okresu sk∏adko-
wego i niesk∏adkowego wynoszàcego co
najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej
25 lat dla m´˝czyzn,”.

Art. 37. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.13))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do˝ywotnia emerytura kapita∏owa — eme-

rytur´, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏o-
wych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507);”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) okresowa emerytura kapita∏owa — emery-
tur´, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita-
∏owych;”;

2) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu:

„Art. 26a. 1. WysokoÊç emerytury ustalonej zgod-
nie z art. 26 ulega zwi´kszeniu za
okresy op∏acania sk∏adek na Fundusz
Emerytalny Rolników, Fundusz Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego Rolników
i ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
o których mowa w przepisach o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników.
Zwi´kszenie to ustala si´ wed∏ug za-
sad wymiaru cz´Êci sk∏adkowej eme-
rytury rolniczej przewidzianych
w przepisach o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników na podstawie za-
Êwiadczenia Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo∏ecznego o okresach
op∏acania sk∏adek.

2. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 1,
nie przys∏uguje osobie majàcej usta-
lone prawo do emerytury na podsta-

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412
i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534,
z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368
i 1369 i Nr 200, poz. 1445 oraz z 2008 r. Nr 67, poz. 411
i Nr 192, poz. 1180. 
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wie przepisów o ubezpieczeniu spo-
∏ecznym rolników.

3. Zwi´kszenie, o którym mowa w ust. 1,
przyznaje si´ ubezpieczonemu, który
legitymuje si´ okresami, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, krótszymi
ni˝ 25 lat.

4. Emerytur´, o której mowa w ust. 1,
wyp∏aca si´ z Funduszu, z tym ˝e
koszty tej emerytury w cz´Êci odpo-
wiadajàcej zwi´kszeniu o cz´Êç sk∏ad-
kowà w wysokoÊci obliczonej zgodnie
z ust. 1 podlegajà refundacji z fundu-
szu emerytalno-rentowego okreÊlo-
nego w przepisach o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników.”;

3) w art. 73 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli emerytura zmar∏ego zosta∏a obliczona
wraz ze zwi´kszeniami, o których mowa
w art. 26a lub art. 56 ust. 3 i 4, rent´ rodzinnà
oblicza si´ jako procent Êwiadczenia zmar∏ego
w wysokoÊci pomniejszonej o te zwi´kszenia,
odpowiednio do liczby uprawnionych do ren-
ty. Tak obliczonà rent´ rodzinnà uzupe∏nia si´
do wysokoÊci uwzgl´dniajàcej 50 % zwi´ksze-
nia, które przys∏ugiwa∏oby zmar∏emu.”;

4) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy emerytura przys∏ugujàca
z Funduszu okreÊlona w art. 26, ∏àcznie
z okresowà emeryturà kapita∏owà albo do-
˝ywotnià emeryturà kapita∏owà, jest ni˝sza
ni˝ kwota, o której mowa w art. 85 ust. 2 i 3,
emerytur´ przys∏ugujàcà z Funduszu, w tym
emerytur´ ustalonà ze zwi´kszeniem, o któ-
rym mowa w art. 26a, podwy˝sza si´ w taki
sposób, aby suma tych Êwiadczeƒ nie by∏a
ni˝sza od tej kwoty, o ile ubezpieczony:

1) m´˝czyzna — ukoƒczy∏ 65 lat ˝ycia i ma
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy wyno-
szàcy co najmniej 25 lat, 

2) kobieta — ukoƒczy∏a 60 lat ˝ycia i ma
okres sk∏adkowy i niesk∏adkowy wyno-
szàcy co najmniej 20 lat

— z uwzgl´dnieniem ust. 3—7. Przepis
art. 5 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W okresie sk∏adkowym, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, uwzgl´dnia si´ okres, za
który ustalono zwi´kszenie, o którym mo-
wa w art. 26a.”,

c) ust. 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a. Prawo do podwy˝szenia, o którym mowa
w ust. 1, nie przys∏uguje w razie zbiegu
prawa do emerytury z Funduszu i okreso-
wej emerytury kapita∏owej albo do˝ywot-
niej emerytury kapita∏owej z prawem do: 

1) emerytury wojskowej lub policyjnej,
o której mowa w art. 85 ust. 5;

2) emerytury rolniczej okreÊlonej w przepi-
sach o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolni-
ków.”;

5) w art. 103:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do emerytów,
którzy ukoƒczyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat
(m´˝czyêni).”,

b) uchyla si´ ust. 2a;

6) w art. 108 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Z∏o˝enie przez cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego wniosku o ponowne ustalenie
wysokoÊci emerytury, o której mowa
w art. 24 lub art. 24a, oznacza jednoczeÊnie
z∏o˝enie wniosku o ponowne ustalenie wyso-
koÊci okresowej emerytury kapita∏owej w try-
bie art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o emeryturach kapita∏owych.”;

7) w art. 116 po ust. 1c dodaje si´ ust. 1d w brzmie-
niu:

„1d. Przepisu ust. 1b nie stosuje si´, je˝eli cz∏onek
otwartego funduszu emerytalnego zmar∏
przed wydaniem decyzji, o ile w dniu Êmierci
spe∏nia∏ warunki do emerytury.”;

8) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Z∏o˝enie przez cz∏onka otwartego fun-
duszu emerytalnego wniosku o eme-
rytur´, o której mowa w art. 24 ust. 1,
oznacza jednoczeÊnie z∏o˝enie wnios-
ku o ustalenie okresowej emerytury
kapita∏owej, o której mowa w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o emerytu-
rach kapita∏owych.”;

9) w art. 129 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunkiem podj´cia wyp∏aty emerytury, o któ-
rej mowa w art. 24 ust. 1, dla cz∏onka otwarte-
go funduszu emerytalnego po ukoƒczeniu
wieku 65 lat jest z∏o˝enie wniosku o ustalenie
prawa do do˝ywotniej emerytury kapita∏owej
albo oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 17
ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o eme-
ryturach kapita∏owych.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.14)) w art. 100 § 6a otrzymuje
brzmienie:
———————
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223,
poz. 1457.
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„§ 6a. Je˝eli zbieg praw, o którym mowa w § 6, do-
tyczy s´dziego przechodzàcego lub przenie-
sionego w stan spoczynku zgodnie z § 2, któ-
ry jest cz∏onkiem otwartego funduszu emery-
talnego, Êrodki zgromadzone na rachunku
w tym funduszu otwarty fundusz emerytalny
przekazuje za poÊrednictwem Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych na dochody bud˝etu
paƒstwa.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 30 paêdziernika 2002 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym z tytu∏u wypadków przy
pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673,
z póên. zm.15)) w art. 26 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu: 

„1a. Kwota po∏owy emerytury, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, obejmuje po∏ow´ ∏àcznej kwoty
emerytury z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i emerytury kapita∏owej wyp∏acanej na
podstawie odr´bnych przepisów oraz nie mo˝e
byç ni˝sza ni˝ kwota nale˝nej emerytury kapita-
∏owej, przy czym emerytura kapita∏owa wyp∏a-
cana jest w pe∏nej wysokoÊci.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153,
z póên. zm.16)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Celem nadzoru jest ochrona interesów
osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia, cz∏onków funduszy emery-
talnych, uczestników pracowniczych pro-
gramów emerytalnych, osób otrzymujà-
cych emerytur´ kapita∏owà lub osób przez
nie uposa˝onych.”;

2) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje intere-
sy osób ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów ubez-
pieczenia, cz∏onków funduszy emerytalnych,
uczestników pracowniczych programów eme-
rytalnych, osób otrzymujàcych emerytur´ ka-
pita∏owà lub osób przez nie uposa˝onych.”;

3) w art. 19 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ra˝àcego naruszenia interesów osób ubezpie-
czajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏on-
ków funduszy emerytalnych, uczestników pra-
cowniczych programów emerytalnych, osób
otrzymujàcych emerytur´ kapita∏owà lub osób
przez nie uposa˝onych;”;

4) w art. 20:

a) pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) opiniowanie projektów aktów prawnych do-

tyczàcych organizacji i funkcjonowania
ubezpieczeƒ, funduszy emerytalnych, pra-
cowniczych programów emerytalnych oraz
emerytur kapita∏owych;

3) wyst´powanie do w∏aÊciwych organów
z wnioskami o podj´cie inicjatywy ustawo-
dawczej bàdê o wydanie lub zmian´ innych
aktów prawnych w sprawach dotyczàcych
organizacji i funkcjonowania ubezpieczeƒ,
funduszy emerytalnych, pracowniczych pro-
gramów emerytalnych oraz emerytur kapi-
ta∏owych;”,

b) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) towarzystwami emerytalnymi a cz∏onkami

funduszy emerytalnych oraz wynik∏ych
z uczestnictwa w pracowniczych progra-
mach emerytalnych,”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) inicjowanie i organizowanie dzia∏alnoÊci

edukacyjnej i informacyjnej w dziedzinie
ochrony ubezpieczajàcych, ubezpieczonych,
uposa˝onych lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia, cz∏onków funduszy emery-
talnych, uczestników pracowniczych pro-
gramów emerytalnych, osób otrzymujàcych
emerytur´ kapita∏owà, lub osób uposa˝o-
nych.”;

5) w art. 25 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ra˝àcego naruszenia interesów osób ubezpie-

czajàcych, ubezpieczonych, uposa˝onych lub
uprawnionych z umów ubezpieczenia, cz∏on-
ków funduszy emerytalnych, uczestników pra-
cowniczych programów emerytalnych, osób
otrzymujàcych emerytur´ kapita∏owà lub osób
przez nie uposa˝onych;”.

Art. 41. W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzo-
rze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 42, poz. 272 i Nr 49, poz. 328
oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1317) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nadzór emerytalny, sprawowany zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667,
z póên. zm.17)), ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emery-
talnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r.
Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119
oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432), ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205,
z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157,

———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760
i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.

16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891
i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719,
Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183,
poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507.
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poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432),
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubez-
pieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153,
z póên. zm.18)) oraz ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o emeryturach kapita∏owych (Dz. U.
Nr 228, poz. 1507);”;

2) w art. 6 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) okreÊlone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Prawo bankowe, ustawie z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych, ustawie z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o pracowniczych programach eme-
rytalnych, ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o indywidualnych kontach emerytalnych,
ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏alnoÊci
ubezpieczeniowej, ustawie z dnia 22 maja
2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczeniowym,
ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instru-
mentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wpro-
wadzania instrumentów finansowych do zor-
ganizowanego systemu obrotu oraz o spó∏-
kach publicznych, ustawie z dnia 27 maja
2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawie
z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towa-
rowych, ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o elektronicznych instrumentach p∏atniczych
oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o eme-
ryturach kapita∏owych,”.

Art. 42. 1. Osobie urodzonej po dniu 31 grudnia
1948 r., której przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, z zali-
czeniem okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1
pkt 3 ustawy wymienionej w art. 33, a która po dniu

wejÊcia w ˝ycie ustawy osiàgnie wiek 60 lat dla kobie-
ty i 65 lat dla m´˝czyzny i zg∏osi wniosek o emerytur´
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okreÊlonà
w art. 24 lub art. 184 ustawy wymienionej w art. 37,
przys∏uguje — w zale˝noÊci od jej wyboru — emery-
tura rolnicza ustalona z zaliczeniem wskazanych okre-
sów albo emerytura z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych. 

2. Prawo do emerytury rolniczej oraz do emerytu-
ry z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przys∏uguje
osobie, o której mowa w ust. 1, je˝eli po wy∏àczeniu
okresów wskazanych w tym przepisie osoba ta spe∏-
nia warunki do emerytury rolniczej.

Art. 43. Emerytura dla osoby urodzonej po dniu
31 grudnia 1948 r., której wysokoÊç obliczono wraz ze
zwi´kszeniem lub cz´Êcià sk∏adkowà emerytury rolni-
czej, ulega ponownemu ustaleniu — bez uwzgl´dnie-
nia tego zwi´kszenia lub cz´Êci sk∏adkowej, je˝eli oso-
bie tej zosta∏a przyznana emerytura rolnicza z tytu∏u
okresów, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 ustawy
wymienionej w art. 33, w brzmieniu ustalonym niniej-
szà ustawà.

Art. 44. Otwarte fundusze emerytalne w terminie
do dnia 31 grudnia 2008 r. przeka˝à do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych pe∏nomocnictwa do dyspono-
wania rachunkami bankowymi, o których mowa
w art. 14 ust. 9.

Art. 45. 1. Wyp∏aty emerytury, do której prawo zo-
sta∏o zawieszone na podstawie art. 103 ust. 2a usta-
wy, o której mowa w art. 37, dokonuje si´ na wniosek
osoby zainteresowanej.

2. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych informuje
osoby, majàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy zawie-
szone prawo do emerytury w trybie art. 103 ust. 2a
ustawy, o której mowa w art. 37, o warunkach pobie-
rania Êwiadczeƒ.

Art. 46. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

———————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891
i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83, poz. 719,
Nr 143, poz. 1204 i Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 82, poz. 557 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r. Nr 228,
poz. 1507.


