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USTAWA

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o indywidualnych kontach emerytalnych

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady gromadzenia
oszcz´dnoÊci na indywidualnych kontach emerytal-
nych, zwanych dalej „IKE”, oraz dokonywania wp∏at,
wyp∏at transferowych, wyp∏at i zwrotu Êrodków zgro-
madzonych na tych kontach. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) IKE — wyodr´bniony zapis w rejestrze uczestni-
ków funduszu inwestycyjnego, wyodr´bniony ra-
chunek papierów wartoÊciowych i rachunek pie-
ni´˝ny s∏u˝àcy do jego obs∏ugi w podmiocie pro-
wadzàcym dzia∏alnoÊç maklerskà lub wyodr´bnio-
ny rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapi-
ta∏owym, wyodr´bniony rachunek bankowy
w banku, prowadzone na zasadach okreÊlonych
ustawà, a w zakresie w niej nieuregulowanym —
na zasadach okreÊlonych w przepisach w∏aÊci-
wych dla tych rachunków i rejestrów;

2) gromadzenie oszcz´dnoÊci na IKE — dokonywanie
wp∏at, wyp∏at transferowych oraz przyjmowanie
wyp∏at transferowych, a tak˝e inwestowanie Êrod-
ków znajdujàcych si´ na IKE;

3) oszcz´dzajàcy — osob´ fizycznà, która gromadzi
Êrodki na IKE;

4) wp∏ata — wp∏at´ Êrodków pieni´˝nych dokonywa-
nà przez oszcz´dzajàcego na IKE i przekazanie po-

˝ytków z papierów wartoÊciowych zgromadzo-
nych na IKE oszcz´dzajàcego;

5) Êrodki — Êrodki pieni´˝ne, jednostki uczestnictwa
funduszy inwestycyjnych, jednostki ubezpiecze-
niowego funduszu kapita∏owego oraz papiery
wartoÊciowe 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 prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà —
dom maklerski lub bank prowadzàcy dzia∏alnoÊç
maklerskà w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447,
z póên. zm.1));

8) zak∏ad ubezpieczeƒ — zak∏ad ubezpieczeƒ na ˝ycie
prowadzàcy dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà w zakre-
sie ubezpieczeƒ okreÊlonych w dziale I grupa 3 za-
∏àcznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 91, poz. 871 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 póên. zm.2));

10) instytucja finansowa — fundusz inwestycyjny,
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, za-
k∏ad ubezpieczeƒ, bank, prowadzàce IKE;

11) program emerytalny — pracowniczy program
emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o pracowniczych programach emerytal-
nych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207);

12) osoby uprawnione — osoby wskazane przez
oszcz´dzajàcego w umowie o IKE, które otrzymajà
Êrodki z IKE w przypadku jego Êmierci, osoby,
o których mowa w art. 832 § 2 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U.
Nr 16, poz. 93, z póên. zm.3)), oraz spadkobierców
oszcz´dzajàcego;

13) wyp∏ata — wyp∏at´ Êrodków zgromadzonych na
IKE dokonywanà na rzecz:

a) oszcz´dzajàcego, po spe∏nieniu warunków okre-
Êlonych w art. 34 ust. 1 pkt 1, albo

b) osób uprawnionych, w przypadku Êmierci
oszcz´dzajàcego; 

14) wyp∏ata transferowa — przeniesienie Êrodków
zgromadzonych przez oszcz´dzajàcego na IKE do
innej instytucji finansowej lub przeniesienie Êrod-
ków zgromadzonych na IKE z IKE zmar∏ego na IKE
osoby uprawnionej lub do programu emerytalne-
go, do którego uprawniony przystàpi∏, lub jedno-
czesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jed-
nym funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek
uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym
zarzàdzanym przez to samo towarzystwo za Êrodki
pieni´˝ne uzyskane z odkupienia jednostek uczest-
nictwa (konwersja), pod warunkiem ˝e jednostki

odkupywane, jak i nabywane sà rejestrowane na
IKE oszcz´dzajàcego, lub przeniesienie Êrodków
zgromadzonych przez oszcz´dzajàcego na IKE do
programu emerytalnego, do którego przystàpi∏
oszcz´dzajàcy, lub przeniesienie Êrodków z pro-
gramu emerytalnego na IKE, w przypadkach okre-
Êlonych w ustawie o pracowniczych programach
emerytalnych; 

15) zwrot — wycofanie Êrodków zgromadzonych na
IKE, je˝eli nie zachodzà przes∏anki do wyp∏aty bàdê
wyp∏aty transferowej;

16) organ nadzoru — Komisj´ Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d w odniesieniu do funduszy inwesty-
cyjnych lub podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà oraz Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych w odniesieniu do zak∏a-
dów ubezpieczeƒ i Komisj´ Nadzoru Bankowego
w odniesieniu do banków;

17) sk∏adka podstawowa — sk∏adk´ wnoszonà przez
pracodawc´ do programu emerytalnego; 

18) dane osobowe — pierwsze imi´, nazwisko, dat´
urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfi-
kacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny
PESEL lub numer paszportu bàdê innego doku-
mentu potwierdzajàcego to˝samoÊç w przypad-
ku osób nieposiadajàcych obywatelstwa polskie-
go;

19) syndyk — syndyka, nadzorc´ sàdowego lub za-
rzàdc´ w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. — Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 60, poz. 535, z póên. zm.4)).

Art. 3. 1. Prawo do wp∏at na IKE przys∏uguje oso-
bie fizycznej majàcej nieograniczony obowiàzek po-
datkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ra ukoƒczy∏a 16 lat.

2. Ma∏oletni ma prawo do dokonywania wp∏at na
IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje
dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy
o prac´. 

Art. 4. Oszcz´dzajàcy ma prawo do zwolnienia po-
datkowego w trybie i na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o podatku dochodowym od osób fizycznych
wówczas, gdy na podstawie pisemnej umowy o pro-
wadzenie IKE jednoczeÊnie gromadzi oszcz´dnoÊci tyl-
ko na jednym IKE, z zastrze˝eniem art. 14 i 23.

Art. 5. Na IKE mo˝e gromadziç oszcz´dnoÊci wy-
∏àcznie jeden oszcz´dzajàcy.

Art. 6. Osoba fizyczna, która dokona∏a w danym
roku kalendarzowym wyp∏aty transferowej z IKE do
programu emerytalnego, nie mo˝e w tym roku za-
wrzeç umowy o prowadzenie IKE.
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———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169,
poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 60, poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228,
poz. 2260 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959.

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r.
Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r.
Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3,
poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149,
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741,
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88,
poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71,
poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124,
poz. 1151 oraz z 2004 r. Nr 91, poz 870 i Nr 96, poz. 959.

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

z 2003 r. Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870
i 871 i Nr 96, poz. 959.



Art. 7. 1. Osoba fizyczna sk∏ada przed zawarciem
umowy o prowadzenie IKE oÊwiadczenie, ˝e:

1) nie gromadzi Êrodków na IKE prowadzonym przez
innà instytucj´ finansowà, z zastrze˝eniem art. 23,
oraz ˝e w danym roku kalendarzowym nie dokona-
∏a wyp∏aty transferowej z uprzednio posiadanego
IKE do programu emerytalnego albo

2) posiada IKE prowadzone przez innà instytucj´ fi-
nansowà, podajàc równoczeÊnie nazw´ tej insty-
tucji i potwierdzajàc, ˝e dokona ona wyp∏aty trans-
ferowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, je-
˝eli osoba sk∏adajàca oÊwiadczenie osiàgn´∏a wiek
55 lat, w oÊwiadczeniu potwierdza równie˝, ˝e nie do-
kona∏a w przesz∏oÊci wyp∏aty Êrodków zgromadzo-
nych na IKE.

3. Przed z∏o˝eniem oÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 1, instytucja finansowa odbierajàca takie
oÊwiadczenie jest obowiàzana pouczyç oszcz´dzajàce-
go, ˝e w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia
prawdy podlega on odpowiedzialnoÊci przewidzianej
w art. 56 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks
karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z póên. zm.5))
oraz ˝e w przypadku gromadzenia oszcz´dnoÊci na
wi´cej ni˝ jednym IKE, z zastrze˝eniem art. 14 i 23,
opodatkowaniu, w trybie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, podlegajà dochody uzyskane z tytu∏u gromadze-
nia oszcz´dnoÊci na wszystkich IKE. 

4. W oÊwiadczeniu, o którym mowa w ust. 1,
oszcz´dzajàcy potwierdza, ˝e zosta∏ pouczony o kon-
sekwencjach:

1) gromadzenia oszcz´dnoÊci na wi´cej ni˝ jednym
IKE oraz

2) podpisania umowy o prowadzenie IKE w roku ka-
lendarzowym, w którym dokonano wyp∏aty trans-
ferowej z uprzednio posiadanego IKE do progra-
mu emerytalnego.

Art. 8. 1. IKE jest prowadzone na podstawie pisem-
nej umowy zawartej przez oszcz´dzajàcego, zwanej
dalej „umowà o prowadzenie IKE”:

1) z funduszem inwestycyjnym albo

2) z podmiotem prowadzàcym dzia∏alnoÊç maklerskà
o Êwiadczenie us∏ug brokerskich i prowadzenie ra-
chunku papierów wartoÊciowych oraz rachunku
pieni´˝nego s∏u˝àcego do jego obs∏ugi, albo

3) z zak∏adem ubezpieczeƒ — ubezpieczenia na ˝ycie
z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym, albo

4) z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego. 

2. Oszcz´dzajàcy ma prawo do zmiany instytucji fi-
nansowej prowadzàcej jego IKE, dokonujàc wyp∏aty
transferowej.

3. Oszcz´dzajàcy mo˝e gromadziç Êrodki na IKE
w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏owym groma-
dzonym w ramach umowy ubezpieczenia na ˝ycie
z ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym, zawar-
tej przed dniem podpisania umowy o prowadzenie
IKE, pod warunkiem ˝e Êrodki gromadzone na IKE sà
odr´bnie ewidencjonowane, a zak∏ad ubezpieczeƒ
gwarantuje mo˝liwoÊç dokonania wyp∏aty transfero-
wej Êrodków zgromadzonych na IKE do innej instytu-
cji finansowej, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych
w art. 29.

4. Oszcz´dzajàcy mo˝e gromadziç Êrodki na IKE
w ramach umowy o Êwiadczenie us∏ug brokerskich
i prowadzenie rachunku papierów wartoÊciowych i ra-
chunku pieni´˝nego, s∏u˝àcego do jego obs∏ugi, za-
wartej przed dniem podpisania umowy o prowadze-
nie IKE, pod warunkiem ˝e Êrodki gromadzone na IKE
sà odr´bnie ewidencjonowane.

Art. 9. 1. Umowa o prowadzenie IKE okreÊla
w szczególnoÊci:

1) oznaczenie IKE umo˝liwiajàce jego identyfikacj´;

2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczàcych Êrod-
ków gromadzonych na IKE;

3) sposób post´powania instytucji finansowej w przy-
padku, gdy suma wp∏at dokonanych przez oszcz´-
dzajàcego w danym roku kalendarzowym przekro-
czy maksymalnà wysokoÊç wp∏at ustalonà zgodnie
z art. 13;

4) zakres, cz´stotliwoÊç i form´ informowania oszcz´-
dzajàcego o Êrodkach zgromadzonych na IKE;

5) koszty i op∏aty obcià˝ajàce oszcz´dzajàcego
w zwiàzku z prowadzeniem IKE, w zakresie nieure-
gulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;

6) okres wypowiedzenia umowy;

7) termin dokonania wyp∏aty, wyp∏aty transferowej
oraz zwrotu;

8) sposób post´powania z po˝ytkami z papierów
wartoÊciowych zgromadzonych na IKE oszcz´dza-
jàcego. 

2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie
IKE z zak∏adem ubezpieczeƒ, umowa ta zawiera po-
nadto:

1) okreÊlenie zasad, na jakich zak∏ad ubezpieczeƒ wy-
odr´bnia z p∏aconej sk∏adki cz´Êç przeznaczonà na
rachunek IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapi-
ta∏owym oraz wskazuje cel, na który przeznaczona
jest pozosta∏a cz´Êç sk∏adki ubezpieczeniowej;

2) okreÊlenie, jaka cz´Êç sk∏adki jest potràcana na cel,
o którym mowa w pkt 1, i nie jest przekazywana na
rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3. 
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———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213,
poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302
i Nr 162, poz. 1569 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68,
poz. 623, Nr 93, poz. 894 i Nr 97, poz. 963.



Art. 10. 1. Instytucja finansowa przyjmujàca oÊwiad-
czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, wydaje
oszcz´dzajàcemu potwierdzenie zawarcia umowy
o prowadzenie IKE, zwane dalej „potwierdzeniem za-
warcia umowy”. 

2. Instytucja finansowa wydaje oszcz´dzajàcemu
potwierdzenie zawarcia umowy tak˝e w przypadku za-
miaru dokonania transferu Êrodków zgromadzonych
w programie emerytalnym na IKE oszcz´dzajàcego. 

3. Potwierdzenie zawarcia umowy powinno zawie-
raç dane osobowe oszcz´dzajàcego oraz nazw´ insty-
tucji finansowej, z którà oszcz´dzajàcy zawar∏ umow´,
i numer rachunku, na który nale˝y dokonaç wyp∏aty
transferowej. 

4. W przypadku dokonania wyp∏aty transferowej
oszcz´dzajàcy mo˝e dokonywaç wp∏at dopiero po
wp∏ywie Êrodków b´dàcych przedmiotem wyp∏aty
transferowej z dotychczasowej instytucji prowadzàcej
IKE, chyba ˝e wyst´puje sytuacja, o której mowa
w art. 14 ust. 1, a oszcz´dzajàcy podpisa∏ umow´
o prowadzenie IKE z innà instytucjà finansowà.

Art. 11. 1. W umowie o prowadzenie IKE oszcz´-
dzajàcy mo˝e wskazaç jednà lub wi´cej osób, którym
zostanà wyp∏acone Êrodki zgromadzone na IKE
w przypadku jego Êmierci. 

2. Dyspozycja, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç
w ka˝dym czasie zmieniona. 

3. Je˝eli oszcz´dzajàcy wskaza∏ kilka osób upraw-
nionych do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie
oznaczy∏ ich udzia∏u w tych Êrodkach lub suma ozna-
czonych udzia∏ów nie jest równa 1, uwa˝a si´, ˝e
udzia∏y tych osób sà równe.

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania
Êrodków po Êmierci oszcz´dzajàcego staje si´ bezsku-
teczne, je˝eli osoba ta zmar∏a przed Êmiercià oszcz´-
dzajàcego. W takim przypadku udzia∏, który by∏ prze-
znaczony dla zmar∏ego, przypada w cz´Êciach rów-
nych pozosta∏ym osobom wskazanym, chyba ˝e
oszcz´dzajàcy zadysponuje tym udzia∏em w inny spo-
sób.

5. W przypadku braku osób wskazanych przez
oszcz´dzajàcego Êrodki zgromadzone na IKE wchodzà
do spadku, z wyjàtkiem gdy umowa o prowadzenie
IKE zosta∏a zawarta z zak∏adem ubezpieczeƒ. W takim
przypadku stosuje si´ odpowiednio art. 831 i 832 usta-
wy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Art. 12. Zasady prowadzenia IKE, a tak˝e tryb oraz
warunki zawarcia i rozwiàzania umowy o prowadzenie
IKE okreÊla:

1) statut funduszu inwestycyjnego — w przypadku
funduszu inwestycyjnego;

2) regulamin prowadzenia rachunku papierów warto-
Êciowych i rachunku pieni´˝nego — w przypadku
podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà;

3) ogólne warunki ubezpieczenia oraz regulaminy
ubezpieczeniowych funduszy kapita∏owych —
w przypadku zak∏adu ubezpieczeƒ;

4) umowa rachunku bankowego — w przypadku ban-
ku.

Art. 13. 1. Wp∏aty dokonywane na IKE w roku ka-
lendarzowym nie mogà przekroczyç kwoty odpowia-
dajàcej pó∏torakrotnoÊci prognozowanego przeci´tne-
go wynagrodzenia miesi´cznego w gospodarce naro-
dowej na dany rok, okreÊlonego w ustawie bud˝eto-
wej lub ustawie o prowizorium bud˝etowym. 

2. W przypadku IKE prowadzonego w ramach
umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym
funduszem kapita∏owym ograniczenie, o którym mo-
wa w ust. 1, dotyczy cz´Êci sk∏adki ubezpieczeniowej
stanowiàcej wp∏at´ na IKE. 

3. Je˝eli do koƒca roku kalendarzowego poprze-
dzajàcego rok, w którym b´dà dokonywane wp∏aty na
IKE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do
ustalenia przeci´tnego prognozowanego wynagro-
dzenia miesi´cznego w gospodarce narodowej, jako
podstaw´ do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 1,
przyjmuje si´ przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie
z trzeciego kwarta∏u roku poprzedniego. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego og∏asza w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” do koƒca roku kalen-
darzowego poprzedzajàcego rok, w którym b´dà do-
konywane wp∏aty na IKE, w drodze obwieszczenia,
wysokoÊç kwoty, o której mowa w ust. 1. 

5. Po przekroczeniu kwoty okreÊlonej w obwiesz-
czeniu, o którym mowa w ust. 4, instytucja finansowa
jest obowiàzana do przekazania nadp∏aconej kwoty
w sposób okreÊlony w umowie o prowadzenie IKE.

6. Przepisy ust. 1 nie majà zastosowania do przyj-
mowanych wyp∏at transferowych. 

7. Wp∏aty dokonywane przez ma∏oletniego na IKE
nie mogà przekroczyç dochodów uzyskanych przez
niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podsta-
wie umowy o prac´, i nie mogà byç wy˝sze od kwoty,
o której mowa w ust. 1. 

Art. 14. 1. W przypadku:

1) otwarcia likwidacji instytucji finansowej,

2) og∏oszenia upad∏oÊci albo prawomocnego oddale-
nia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci lub umorzenia
post´powania upad∏oÊciowego instytucji finanso-
wej, je˝eli jej majàtek nie wystarcza na zaspokoje-
nie kosztów post´powania,

3) ostatecznej decyzji organu nadzoru o cofni´ciu ze-
zwolenia albo w przypadku wygaÊni´cia zezwole-
nia, na prowadzenie dzia∏alnoÊci instytucji finan-
sowej prowadzàcej IKE

— instytucja ta lub syndyk sà obowiàzane, w ter-
minie 30 dni od dnia wystàpienia zdarzenia, po-
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wiadomiç o tym oszcz´dzajàcego, z zastrze˝eniem
art. 28.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, po-
winno ponadto zawieraç co najmniej informacj´ o: 

1) terminie, w którym oszcz´dzajàcy jest obowiàzany
do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy
albo potwierdzenia przystàpienia do programu
emerytalnego podmiotom wymienionym w ust. 3,
w celu dokonania wyp∏aty transferowej, oraz

2) skutkach niedostarczenia potwierdzeƒ, o których
mowa w pkt 1, w terminie 45 dni od dnia otrzyma-
nia powiadomienia. 

3. W celu dokonania wyp∏aty transferowej oszcz´-
dzajàcy, w terminie 45 dni od dnia otrzymania powia-
domienia, o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany
do zawarcia umowy o prowadzenie IKE z innà instytu-
cjà finansowà i do dostarczenia potwierdzenia zawar-
cia umowy lub w przypadku przystàpienia do progra-
mu emerytalnego do dostarczenia potwierdzenia
przystàpienia do programu emerytalnego, odpowied-
nio instytucji dotychczas prowadzàcej IKE oszcz´dza-
jàcego lub syndykowi.

4. W przypadku niedope∏nienia któregokolwiek
z obowiàzków, o których mowa w ust. 3, przez oszcz´-
dzajàcego, je˝eli nie spe∏nia on warunków do wyp∏aty,
o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46, na-
st´puje zwrot Êrodków przyznanych w post´powaniu
likwidacyjnym lub upad∏oÊciowym na podstawie prze-
pisów w∏aÊciwych dla danych instytucji finansowych
prowadzàcych IKE. 

5. W przypadku spe∏nienia przez oszcz´dzajàcego
warunków, o których mowa w ust. 3, odpowiednio in-
stytucja finansowa, syndyk lub Ubezpieczeniowy Fun-
dusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia
22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225 i Nr 96,
poz. 959), w przypadku zaspokajania roszczeƒ z umów,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3, lub Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny, o którym mowa w ustawie z dnia
14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj-
nym (Dz. U. z 2000 r. Nr 9, poz. 131, z póên. zm.6)),
w przypadku zaspokajania roszczeƒ z umów, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, sà obowiàzani do dokona-
nia wyp∏aty transferowej Êrodków przyznanych
oszcz´dzajàcemu w post´powaniu likwidacyjnym lub
upad∏oÊciowym na IKE wskazane w potwierdzeniu za-
warcia umowy. 

6. Po dostarczeniu potwierdzenia zawarcia umowy
albo potwierdzenia przystàpienia do programu emery-

talnego odpowiednio instytucja dotychczas prowadzà-
ca IKE oszcz´dzajàcego lub syndyk przesy∏a, w ciàgu
14 dni, liczonych od dnia dostarczenia potwierdzenia,
do:

1) instytucji finansowej, z którà oszcz´dzajàcy zawar∏
umow´ o prowadzenie IKE, lub

2) zarzàdzajàcego programem emerytalnym, w rozu-
mieniu przepisów o pracowniczych programach
emerytalnych, do którego oszcz´dzajàcy przystà-
pi∏, zwanego dalej „zarzàdzajàcym”

— informacj´, o której mowa w art. 21 ust. 2.

Art. 15. 1. Ârodki zgromadzone na IKE mogà byç
obcià˝one zastawem. Zaspokojenie wierzytelnoÊci za-
bezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako
zwrot. 

2. Zaspokojenie wierzytelnoÊci zabezpieczonej za-
stawem ze Êrodków zgromadzonych na IKE powodu-
je, ˝e Êrodki pozosta∏e na IKE sà przekazywane oszcz´-
dzajàcemu w formie zwrotu. 

Art. 16. Nadzór nad prowadzeniem IKE przez insty-
tucje finansowe sprawujà okreÊlone w przepisach
w∏aÊciwych dla tych instytucji organy nadzoru.

Art. 17. 1. Instytucje finansowe sà obowiàzane do
przekazywania pó∏rocznych i rocznych informacji
o prowadzonych IKE w∏aÊciwym organom nadzoru,
w terminie do koƒca lipca za ostatnie pó∏rocze i do
koƒca stycznia za rok poprzedni.

2. Organy nadzoru obowiàzane sà do sporzàdzenia
i przekazania ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego pó∏rocznej i rocznej informacji
zbiorczej o IKE prowadzonych przez nadzorowane
przez nie instytucje finansowe, w terminie do dnia
15 sierpnia za ostatnie pó∏rocze i do dnia 15 lutego za
rok poprzedni.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz
tryb ich przekazywania, kierujàc si´ koniecznoÊcià do-
starczenia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zabezpie-
czenia spo∏ecznego informacji niezb´dnych do wyko-
nywania zadaƒ zwiàzanych z rozwojem dobrowolnych
form oszcz´dzania, uzupe∏niajàcych dochody emery-
talne z powszechnego systemu emerytalnego. 

Art. 18. Wy∏àcznie instytucje finansowe prowadzà-
ce IKE zgodnie z ustawà sà uprawnione do okreÊlenia
prowadzonej przez siebie dzia∏alnoÊci albo do u˝ywa-
nia w reklamie okreÊlenia „indywidualne konto eme-
rytalne” oraz skrótu „IKE”. 

Rozdzia∏ 2

Oznakowanie IKE i kontrola systemu

Art. 19. Ârodki gromadzone przez oszcz´dzajàcego
na IKE sà rejestrowane na wyodr´bnionym:

1) zapisie w rejestrze uczestników funduszu inwesty-
cyjnego;
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2) rachunku papierów wartoÊciowych i rachunku pie-
ni´˝nym s∏u˝àcym do jego obs∏ugi w podmiocie
prowadzàcym dzia∏alnoÊç maklerskà;

3) rachunku w ubezpieczeniowym funduszu kapita∏o-
wym;

4) rachunku bankowym w banku.

Art. 20. Wszystkie dyspozycje oszcz´dzajàcego do-
tyczàce Êrodków gromadzonych na IKE nale˝y oznako-
waç w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´. 

Art. 21. 1. Instytucja finansowa rejestruje wszyst-
kie operacje na IKE, które zosta∏y dokonane w okresie,
w którym instytucja ta prowadzi∏a IKE. 

2. W razie z∏o˝enia przez oszcz´dzajàcego dyspozy-
cji wyp∏aty transferowej do innej instytucji finansowej
albo do programu emerytalnego, dotychczasowa in-
stytucja finansowa przekazuje tej instytucji finansowej
albo zarzàdzajàcemu, wraz z dokonaniem wyp∏aty
transferowej, nast´pujàce informacje:

1) dane osobowe oszcz´dzajàcego;

2) o dacie pierwszej wp∏aty albo o dacie przyj´cia
pierwszej wyp∏aty transferowej, w zale˝noÊci od
tego, które ze zdarzeƒ nastàpi∏o wczeÊniej; 

3) o sumie wp∏at w ka˝dym roku kalendarzowym oraz
nazw´ instytucji finansowej przyjmujàcej wp∏at´;

4) o wysokoÊci i datach wyp∏at transferowych przyj´-
tych na IKE oszcz´dzajàcego oraz o nazwie instytu-
cji finansowej lub o danych zarzàdzajàcego i o da-
nych pracodawcy prowadzàcego program emery-
talny, w rozumieniu przepisów o pracowniczych
programach emerytalnych, dokonujàcych tych
wyp∏at;

5) o wysokoÊci i datach dokonywanych wyp∏at trans-
ferowych, a w przypadku transferu papierów war-
toÊciowych lub Êrodków pieni´˝nych zgromadzo-
nych w podmiocie prowadzàcym dzia∏alnoÊç ma-
klerskà równie˝ o rodzaju i iloÊci tych papierów,
oraz o nazwie instytucji finansowej albo o danych
zarzàdzajàcego i o danych pracodawcy prowadzà-
cego program emerytalny, do których dokonywa-
na jest wyp∏ata transferowa; 

6) o sumie wp∏aconych sk∏adek podstawowych,
w przypadku gdy na IKE oszcz´dzajàcego dokona-
no wyp∏aty transferowej z programu emerytalne-
go.

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmujà
tak˝e dane przekazane przez wszystkie poprzednie in-
stytucje finansowe prowadzàce IKE oszcz´dzajàcego.

4. Instytucja finansowa, dokonujàc wyp∏aty trans-
ferowej Êrodków zgromadzonych na IKE zmar∏ego na
IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytal-
nego, do którego uprawniony przystàpi∏, przekazuje
odpowiednio instytucji finansowej prowadzàcej IKE
uprawnionego albo zarzàdzajàcemu informacj´ okre-
Êlonà w ust. 2 pkt 5 wraz z podaniem tytu∏u transferu.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór informacji, o której mowa
w ust. 2, a tak˝e termin oraz tryb jej przekazywania,
uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia prawid∏owo-
Êci przesy∏anych danych o IKE oszcz´dzajàcego po-
mi´dzy instytucjami finansowymi lub z instytucji fi-
nansowej do programu emerytalnego.

Art. 22. 1. Instytucja finansowa lub syndyk, doko-
nujàc wyp∏aty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 al-
bo w art. 46, jest zobowiàzana do sporzàdzenia i prze-
kazania informacji o dokonaniu wyp∏aty do naczelnika
urz´du skarbowego w∏aÊciwego dla oszcz´dzajàcego
w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym
od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiàca na-
st´pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi∏a wyp∏ata. 

2. Oszcz´dzajàcy, przed dokonaniem wyp∏aty, zo-
bowiàzany jest do poinformowania instytucji finanso-
wej lub syndyka o w∏aÊciwym dla podatku dochodo-
wego od osób fizycznych oszcz´dzajàcego naczelniku
urz´du skarbowego oraz do przedstawienia decyzji or-
ganu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, je-
˝eli oszcz´dzajàcy nie ukoƒczy∏ 60 roku ˝ycia.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane identyfikujàce IKE;

2) dane osobowe oszcz´dzajàcego;

3) dat´ pierwszej wp∏aty albo dat´ przyj´cia pierw-
szej wyp∏aty transferowej, w zale˝noÊci od tego,
które z tych zdarzeƒ nastàpi∏o wczeÊniej; 

4) sum´ wp∏at w ka˝dym roku kalendarzowym;

5) wysokoÊci i daty wyp∏at transferowych przyj´tych
na IKE oszcz´dzajàcego oraz informacje o nazwie
instytucji finansowej lub o danych zarzàdzajàcego
i o danych pracodawcy prowadzàcego program
emerytalny, dokonujàcych tych wyp∏at;

6) sum´ wp∏aconych sk∏adek podstawowych, w przy-
padku gdy na IKE oszcz´dzajàcego dokonano wy-
p∏aty transferowej z programu emerytalnego;

7) wysokoÊç i dat´ wyp∏aty;

8) kopi´ decyzji organu rentowego o przyznaniu
uprawnieƒ emerytalnych, je˝eli oszcz´dzajàcy nie
ukoƒczy∏ 60 roku ˝ycia.

4. Niedope∏nienie przez oszcz´dzajàcego obowiàz-
ku, o którym mowa w ust. 2, spowoduje, ˝e instytucja
finansowa nie dokona wyp∏aty.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wzór informacji, o której mowa
w ust. 3, a tak˝e sposób jej przekazywania, uwzgl´d-
niajàc koniecznoÊç zapewnienia mo˝liwoÊci weryfika-
cji uprawnieƒ oszcz´dzajàcego do zwolnienia podat-
kowego.

Dziennik Ustaw Nr 116 — 8172 — Poz. 1205



Rozdzia∏ 3

IKE w funduszach inwestycyjnych

Art. 23. W przypadku okreÊlonym w art. 8 ust. 1
pkt 1 oszcz´dzajàcy mo˝e zawieraç umowy o prowa-
dzenie IKE z ró˝nymi funduszami inwestycyjnymi za-
rzàdzanymi przez to samo towarzystwo funduszy in-
westycyjnych, z zastrze˝eniem, ˝e ∏àczna suma wp∏at
do funduszy w roku kalendarzowym nie przekroczy
kwot, o których mowa w art. 13.

Art. 24. Oszcz´dzajàcy mo˝e dokonaç konwersji
jednostek uczestnictwa funduszu na jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych pro-
wadzàcych IKE zarzàdzanych przez to samo towarzy-
stwo. 

Art. 25. 1. W przypadku po∏àczenia funduszy inwe-
stycyjnych, fundusz przejmujàcy fundusz inwestycyj-
ny, w którym oszcz´dzajàcy gromadzi∏ Êrodki na IKE,
powiadamia oszcz´dzajàcego, w formie okreÊlonej
w umowie o prowadzenie IKE, w terminie 14 dni od
dnia dokonania po∏àczenia o zajÊciu tego zdarzenia
oraz o liczbie jednostek uczestnictwa przydzielonych
oszcz´dzajàcemu i o ich wartoÊci.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawie-
ra informacje okreÊlone w art. 14 ust. 2 wy∏àcznie
w przypadku, gdy fundusz inwestycyjny przejmujàcy
IKE oszcz´dzajàcego nie prowadzi IKE.

Art. 26. W przypadku gdy przej´cie zarzàdzania
funduszem inwestycyjnym przez inne towarzystwo
funduszy inwestycyjnych powoduje, ˝e oszcz´dzajàcy
b´dzie posiada∏ jednostki uczestnictwa zapisane na
IKE w funduszach inwestycyjnych zarzàdzanych przez
ró˝ne towarzystwa funduszy inwestycyjnych, stosuje
si´ odpowiednio art. 14.

Rozdzia∏ 4

IKE w instytucjach prowadzàcych dzia∏alnoÊç 
maklerskà

Art. 27. 1. Umowy, o których mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2, przewidujà lokowanie Êrodków w dopuszczone
do publicznego obrotu papiery wartoÊciowe, z wy∏à-
czeniem papierów wartoÊciowych, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. Umowy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2,
mogà dopuszczaç mo˝liwoÊç sk∏adania zleceƒ majà-
cych za przedmiot papiery wartoÊciowe, których cena
zale˝y od ceny papierów wartoÊciowych zapisanych
na IKE oszcz´dzajàcego, wy∏àcznie w celu ogranicze-
nia ryzyka inwestycyjnego i pod warunkiem ˝e sà one
przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, umowa
powinna tak˝e okreÊlaç sposób post´powania pod-

miotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà w sytu-
acji, gdy sk∏adane zlecenie jest niezgodne z celem
wskazanym w ust. 2.

Art. 28. 1. W przypadku wydania przez organ nad-
zoru decyzji nakazujàcej przeniesienie papierów war-
toÊciowych i Êrodków pieni´˝nych oraz dokumentów
zwiàzanych z prowadzeniem rachunków papierów
wartoÊciowych i rachunków pieni´˝nych do innego
podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà, w sy-
tuacji wygaÊni´cia lub cofni´cia zezwolenia na prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci maklerskiej, podmiot prowadzàcy
dzia∏alnoÊç maklerskà, do którego przenoszone sà pa-
piery wartoÊciowe i Êrodki pieni´˝ne, jest obowiàzany
zachowaç identyfikacj´ Êrodków zgromadzonych na
IKE.

2. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà
wraz z dokonaniem przeniesienia papierów wartoÊcio-
wych i Êrodków pieni´˝nych zgromadzonych na IKE
oszcz´dzajàcego w sytuacji, o której mowa w ust. 1,
przekazuje podmiotowi prowadzàcemu dzia∏alnoÊç
maklerskà wskazanemu przez organ nadzoru informa-
cje, o których mowa w art. 21 ust. 2. 

3. Podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, do
którego zosta∏y przeniesione papiery wartoÊciowe
i Êrodki pieni´˝ne, jest obowiàzany, w terminie 14 dni
od dnia ich przeniesienia, wezwaç oszcz´dzajàcego do
zawarcia umowy o prowadzenie IKE lub dokonania
wyp∏aty transferowej.

4. Oszcz´dzajàcy w przypadku, o którym mowa
w ust. 1, jest obowiàzany w terminie 45 dni od daty
otrzymania wezwania zawrzeç umow´ o prowadzenie
IKE z podmiotem, do którego zosta∏y przeniesione je-
go papiery wartoÊciowe i Êrodki pieni´˝ne, albo doko-
naç wyp∏aty transferowej do innej instytucji finanso-
wej lub do programu emerytalnego, do którego
oszcz´dzajàcy przystàpi∏.

5. W przypadku gdy podmiot prowadzàcy dzia∏al-
noÊç maklerskà, do którego zosta∏y przeniesione pa-
piery wartoÊciowe i Êrodki pieni´˝ne oraz dokumenty
zwiàzane z prowadzeniem rachunków papierów war-
toÊciowych i rachunków pieni´˝nych, nie prowadzi
IKE, przeniesienie tych Êrodków do innej instytucji fi-
nansowej traktuje si´ jak dokonanie wyp∏aty transfe-
rowej.

6. W przypadku niedotrzymania przez oszcz´dzajà-
cego terminu, o którym mowa w ust. 4, Êrodki zgro-
madzone na IKE podlegajà zwrotowi.

Rozdzia∏ 5

IKE w zak∏adzie ubezpieczeƒ

Art. 29. 1. Zak∏ad ubezpieczeƒ nie mo˝e pokrywaç
kosztów ochrony ubezpieczeniowej z cz´Êci sk∏adki
ubezpieczeniowej, stanowiàcej wp∏at´ na IKE.

2. Z aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapita-
∏owego zak∏ad ubezpieczeƒ pobiera wy∏àcznie koszty
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zwiàzane z realizacjà nabywania lub zbywania akty-
wów funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at pono-
szonych na rzecz osób trzecich, z których poÊrednic-
twa zak∏ad ubezpieczeƒ jest obowiàzany korzystaç na
mocy odr´bnych przepisów, i op∏at´ z tytu∏u zarzàdza-
nia ubezpieczeniowym funduszem kapita∏owym.

3. Po dokonaniu wyp∏aty transferowej strony
umowy ubezpieczenia na ˝ycie z ubezpieczeniowym
funduszem kapita∏owym, w ramach której by∏o pro-
wadzone IKE, mogà kontynuowaç t´ umow´ na zasa-
dach w niej okreÊlonych. Dokonanie wyp∏aty transfe-
rowej nie mo˝e stanowiç podstawy do wypowiedze-
nia przez zak∏ad ubezpieczeƒ umowy ubezpieczenia
na ˝ycie.

Art. 30. W przypadku dokonania wyp∏aty transfe-
rowej do zak∏adu ubezpieczeƒ Êrodki transferowane
zasilajà w ca∏oÊci rachunek oszcz´dzajàcego w ubez-
pieczeniowym funduszu kapita∏owym.

Art. 31. W przypadku gdy Êrodki oszcz´dzajàcego
na IKE sà gromadzone w wi´cej ni˝ jednym ubezpie-
czeniowym funduszu kapita∏owym, zak∏ad ubezpie-
czeƒ ma obowiàzek wyodr´bniania informacji o ∏àcz-
nej wartoÊci wszystkich jednostek uczestnictwa posia-
danych w zak∏adzie ubezpieczeƒ, nabytych z tytu∏u
wp∏at na IKE.

Rozdzia∏ 6

IKE w banku

Art. 32. Bank zawiera umow´ o prowadzenie IKE
w formie rachunku oszcz´dnoÊciowego, zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, o ile przepisy niniejszej
ustawy nie stanowià inaczej.

Art. 33. W przypadku wyp∏aty transferowej albo
zwrotu Êrodków zgromadzonych na IKE bank przeka-
zuje zgromadzone oszcz´dnoÊci wraz z nale˝nym na
dzieƒ wyp∏aty transferowej albo zwrotu, oprocento-
waniem naliczonym wed∏ug zasad jakie obowiàzywa-
∏yby w przypadku kontynuacji umowy o prowadzenie
IKE.

Rozdzia∏ 7

Wyp∏ata, wyp∏ata transferowa i zwrot Êrodków 
zgromadzonych na IKE

Art. 34. 1. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na
IKE nast´puje wy∏àcznie: 

1) na wniosek oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu przez
niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnieƒ emery-
talnych i ukoƒczeniu 55 roku ˝ycia oraz spe∏nieniu
warunku: 

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 5 do-
wolnych latach kalendarzowych albo 

b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie
póêniej ni˝ na 5 lat przed dniem z∏o˝enia przez

oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏a-
ty;

2) w przypadku Êmierci oszcz´dzajàcego — na wnio-
sek osoby uprawnionej.

2. Z wy∏àczeniem przypadków, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wyp∏ata powinna byç dokona-
na w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia: 

1) z∏o˝enia przez oszcz´dzajàcego wniosku o dokona-
nie wyp∏aty; 

2) z∏o˝enia przez osob´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
wniosku o dokonanie wyp∏aty oraz przed∏o˝enia:

a) aktu zgonu oszcz´dzajàcego i dokumentu stwier-
dzajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej albo

b) prawomocnego postanowienia sàdu o stwier-
dzeniu nabycia spadku oraz zgodnego oÊwiad-
czenia wszystkich spadkobierców o sposobie
podzia∏u Êrodków zgromadzonych przez oszcz´-
dzajàcego bàdê prawomocnego postanowienia
sàdu o dziale spadku oraz dokumentów stwier-
dzajàcych to˝samoÊç spadkobierców

— chyba ˝e osoby uprawnione za˝àdajà wyp∏aty w ter-
minie póêniejszym.

3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesi∏
odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zosta∏y spe∏-
nione warunki, o których mowa w ust. 2, wyp∏ata na-
st´puje w terminie 14 dni od dnia wznowienia odku-
pywania jednostek uczestnictwa.

4. Oszcz´dzajàcy, który dokona∏ wyp∏aty, nie mo˝e
ponownie za∏o˝yç IKE. 

Art. 35. 1. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana:

1) z instytucji finansowej prowadzàcej IKE do innej
instytucji finansowej, z którà oszcz´dzajàcy zawar∏
umow´ o prowadzenie IKE, albo

2) z instytucji finansowej prowadzàcej IKE do progra-
mu emerytalnego, do którego przystàpi∏ oszcz´-
dzajàcy, albo

3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o któ-
rych mowa w przepisach o pracowniczych progra-
mach emerytalnych, do instytucji finansowej,
z którà oszcz´dzajàcy zawar∏ umow´ o prowadze-
nie IKE, albo 

4) z IKE zmar∏ego oszcz´dzajàcego na IKE osoby
uprawnionej albo do programu emerytalnego, do
którego uprawniony przystàpi∏.

2. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana na pod-
stawie dyspozycji oszcz´dzajàcego albo osoby upraw-
nionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie
IKE z innà instytucjà finansowà albo po przystàpieniu
do programu emerytalnego i okazaniu instytucji doko-
nujàcej wyp∏aty transferowej odpowiednio potwier-
dzenia zawarcia umowy albo potwierdzenia przystà-
pienia do programu emerytalnego.
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3. W przypadku wyp∏aty transferowej z IKE do pro-
gramu emerytalnego wyp∏ata transferowa dokonywa-
na jest na rachunek programu emerytalnego.

4. Z wy∏àczeniem przypadków, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wyp∏ata transferowa powinna
byç dokonana w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od
dnia:

1) z∏o˝enia dyspozycji wyp∏aty transferowej przez
oszcz´dzajàcego albo

2) przedstawienia przez osoby uprawnione doku-
mentów wymienionych w art. 34 ust. 2 pkt 2 oraz
z∏o˝enia dyspozycji wyp∏aty transferowej

— pod warunkiem ˝e nie zachodzà przes∏anki do za-
wieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa
okreÊlonych w przepisach dotyczàcych funduszy in-
westycyjnych.

5. Z chwilà przekazania Êrodków, zgodnie z ust. 2,
umowa o prowadzenie IKE zawarta z instytucjà finan-
sowà dokonujàcà wyp∏aty transferowej ulega rozwià-
zaniu.

Art. 36. 1. Przedmiotem wyp∏aty i wyp∏aty transfe-
rowej mo˝e byç wy∏àcznie ca∏oÊç Êrodków zgroma-
dzonych na IKE, z wy∏àczeniem przypadku, gdy
oszcz´dzajàcy dokonuje wyp∏aty transferowej pomi´-
dzy funduszami inwestycyjnymi zarzàdzanymi przez
to samo towarzystwo, oraz przypadków, o których
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.

2. Ka˝da z osób uprawnionych do Êrodków zgro-
madzonych na IKE zmar∏ego mo˝e dokonaç wyp∏aty
transferowej na swoje IKE lub do programu emerytal-
nego, do którego przystàpi∏a, wy∏àcznie ca∏oÊci przy-
s∏ugujàcych jej Êrodków.

Art. 37. 1. Zwrot Êrodków zgromadzonych na IKE
nast´puje w razie wypowiedzenia umowy o prowa-
dzenie IKE przez któràkolwiek ze stron, je˝eli nie za-
chodzà przes∏anki do wyp∏aty lub wyp∏aty transfero-
wej. 

2. Na równi ze zwrotem, w tym tak˝e do celów po-
datkowych, traktuje si´ pozostawienie Êrodków zgro-
madzonych na IKE na rachunku oszcz´dzajàcego, je˝e-
li umowa o prowadzenie IKE wygas∏a, a nie zachodzà
przes∏anki do wyp∏aty lub wyp∏aty transferowej.

3. W przypadku gdy na IKE oszcz´dzajàcego przy-
j´to wyp∏at´ transferowà z programu emerytalnego,
instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu,
w ciàgu 7 dni, liczàc od dnia z∏o˝enia przez oszcz´-
dzajàcego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek
bankowy wskazany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych kwot´ w wysokoÊci 30 % sumy sk∏adek
podstawowych wp∏aconych do programu emerytal-
nego.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, stanowi przycho-
dy Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 3,
ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego,
o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 paê-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z póên. zm.7)), jako sk∏adka na
ubezpieczenie emerytalne nale˝na za miesiàc, w któ-
rym kwota ta zosta∏a przekazana do Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapewnienia
prawid∏owego zewidencjonowania danych na koncie
ubezpieczonego, okreÊli w drodze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owy zakres danych, w tym w szczególno-
Êci dotyczàcych instytucji finansowej i oszcz´dza-
jàcego, podawanych przez instytucj´ finansowà
na dokumencie p∏atniczym, za pomocà którego
przekazywana jest kwota, o której mowa w ust. 3;

2) sposób i tryb przeliczania kwoty, o której mowa
w ust. 3, na podstaw´ wymiaru Êwiadczenia.

7. Instytucja finansowa, w przypadku wypowiedze-
nia umowy o prowadzenie IKE przez któràkolwiek ze
stron, jest obowiàzana pouczyç oszcz´dzajàcego, ˝e
zwrotowi podlegajà Êrodki zgromadzone na IKE po-
mniejszone o nale˝ny podatek, a w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 3, równie˝ o kwot´ stanowiàcà 30 %
sumy sk∏adek podstawowych wp∏aconych do progra-
mu emerytalnego. Ponadto instytucja finansowa do-
konujàc wypowiedzenia umowy, informuje oszcz´dza-
jàcego o mo˝liwoÊci dokonania wyp∏aty transferowej. 

8. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowa-
dzenie IKE przez oszcz´dzajàcego jest on obowiàzany
do z∏o˝enia oÊwiadczenia o zapoznaniu si´ z kon-
sekwencjami zwrotu, o których mowa w ust. 7.

9. Przedmiotem zwrotu mo˝e byç wy∏àcznie ca∏oÊç
Êrodków zgromadzonych na IKE, a w przypadku gdy
oszcz´dzajàcy gromadzi Êrodki na podstawie umów
zawartych z ró˝nymi funduszami inwestycyjnymi, za-
rzàdzanymi przez to samo towarzystwo, przedmiotem
zwrotu jest ca∏oÊç Êrodków zgromadzonych w tych
funduszach.

10. Zwrot Êrodków zgromadzonych na IKE powi-
nien nastàpiç przed up∏ywem terminu wypowiedzenia
umowy. 
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Art. 38. 1. Wyp∏ata, wyp∏ata transferowa oraz
zwrot Êrodków zgromadzonych na IKE jest dokonywa-
na w formie pieni´˝nej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do zgromadzo-
nych na IKE papierów wartoÊciowych:

1) w przypadku wyp∏aty transferowej z jednego pod-
miotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà do in-
nego podmiotu prowadzàcego takà dzia∏alnoÊç;

2) obcià˝onych zastawem, w przypadku ich przenie-
sienia na wierzyciela uprawnionego do zaspokoje-
nia w drodze przeniesienia w∏asnoÊci rzeczy b´dà-
cych przedmiotem zastawu; 

3) które przesta∏y byç przedmiotem notowaƒ na ryn-
ku regulowanym lub notowania ich sà zawieszone
od co najmniej 30 dni.

Art. 39. 1. Umowa zawarta z instytucjà finansowà
mo˝e ustanawiaç termin, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy,
liczàc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie
wyp∏aty, wyp∏aty transferowej lub zwrotu wià˝e si´
z koniecznoÊcià poniesienia przez oszcz´dzajàcego do-
datkowej op∏aty, której wysokoÊç instytucja finansowa
okreÊli w umowie.

2. W przypadku gdy oszcz´dzajàcy dokonuje wy-
p∏aty, wyp∏aty transferowej lub zwrotu przed up∏y-
wem terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja fi-
nansowa ma prawo do potràcenia dodatkowej op∏aty
z wyp∏acanych, transferowanych lub zwracanych
Êrodków zgromadzonych na IKE. 

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1,
podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà, dokonu-
jàc wyp∏aty transferowej Êrodków zgromadzonych na
IKE, mo˝e pobraç op∏at´ z tytu∏u przeniesienia papie-
rów wartoÊciowych i Êrodków pieni´˝nych, jednak nie
wy˝szà ni˝ op∏ata pobierana od tego podmiotu przez
Krajowy Depozyt Papierów WartoÊciowych Spó∏ka Ak-
cyjna, okreÊlona w regulaminie, o którym mowa
w art. 127 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi. 

4. Przepisów ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku
konwersji.

Rozdzia∏ 8

Przepisy karne

Art. 40. 1. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
u˝ywa do okreÊlenia prowadzonej dzia∏alnoÊci lub re-
klamy okreÊlenia „indywidualne konto emerytalne”
lub skrótu „IKE”, podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ lub
karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza si´ czy-
nu okreÊlonego w ust. 1, dzia∏ajàc w imieniu lub inte-
resie innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci
prawnej. 

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 41. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podat-
ku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16,
poz. 89, z póên. zm.8)) w art. 3 w pkt 5 kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu: 

„6) nabycie w drodze spadku Êrodków zgromadzo-
nych na indywidualnym koncie emerytalnym.”. 

Art. 42. 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.9)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 21 w ust. 1 po pkt 58 dodaje si´ pkt 58a
w brzmieniu:

„58a) dochody z tytu∏u oszcz´dzania na indywidu-
alnym koncie emerytalnym, w rozumieniu
przepisów o indywidualnych kontach eme-
rytalnych, uzyskane w zwiàzku z: 

a) gromadzeniem i wyp∏atà Êrodków przez
oszcz´dzajàcego,

b) wyp∏atà Êrodków dokonanà na rzecz osób
uprawnionych do tych Êrodków po Êmier-
ci oszcz´dzajàcego,

c) wyp∏atà transferowà

— z tym ˝e zwolnienie nie ma zastosowania
w przypadku, gdy oszcz´dzajàcy gromadzi∏
oszcz´dnoÊci na wi´cej ni˝ jednym indywi-
dualnym koncie emerytalnym, chyba ˝e
przepisy te przewidujà takà mo˝liwoÊç,”;

2) w art. 30:

a) w ust. 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a w brzmieniu:

„7a) z tytu∏u gromadzenia oszcz´dnoÊci na wi´-
cej ni˝ jednym indywidualnym koncie
emerytalnym, w rozumieniu przepisów
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o indywidualnych kontach emerytalnych
— w wysokoÊci 75 % uzyskanego docho-
du na ka˝dym indywidualnym koncie eme-
rytalnym,”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dochodem, o którym mowa w ust. 1
pkt 7a, jest ró˝nica mi´dzy kwotà stano-
wiàcà wartoÊç Êrodków zgromadzonych na
indywidualnym koncie emerytalnym a su-
mà wp∏at na indywidualne konto emerytal-
ne. Dochodu tego nie pomniejsza si´
o straty z kapita∏ów pieni´˝nych i praw ma-
jàtkowych poniesionych w roku podatko-
wym oraz w latach poprzednich.”;

3) w art. 30a:

a) w ust. 1 w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:

„10) od dochodu oszcz´dzajàcego na indywidu-
alnym koncie emerytalnym z tytu∏u zwro-
tu, w rozumieniu przepisów o indywidual-
nych kontach emerytalnych, Êrodków zgro-
madzonych na tym koncie.”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do dochodu, o którym mowa w ust. 1
pkt 10, stosuje si´ art. 30 ust. 3a.”. 

Art. 43. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên. zm.10)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 31 w ust. 1 w pkt 9 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) podejmowanie czynnoÊci faktycznych i praw-
nych zwiàzanych z obs∏ugà klubu inwestora,
o którym mowa w art. 34b, na podstawie za-
wartej umowy.”;

2) po art. 34a dodaje si´ art. 34b w brzmieniu:

„Art. 34b. 1. Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych mo-
gà, na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej pod rygorem nie-
wa˝noÊci, zrzeszaç si´ w kluby inwe-
stora. W jednym klubie inwestora
mo˝e byç zrzeszonych nie mniej ni˝
3 i nie wi´cej ni˝ 20 osób.

2. W umowie, o której mowa w ust. 1,
cz∏onkowie klubu inwestora zobowià-
zujà si´ do:

1) wspólnego dzia∏ania w celu zdoby-
wania wiedzy o zasadach inwesto-
wania na rynku papierów warto-
Êciowych, w szczególnoÊci poprzez

wspólne inwestowanie w publicz-
nym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi, 

2) nieuczestniczenia w innych klu-
bach inwestora,

3) niezaciàgania w zwiàzku z dzia∏al-
noÊcià klubu inwestora zobowià-
zaƒ o ∏àcznej wartoÊci przewy˝sza-
jàcej wartoÊç aktywów zgromadzo-
nych na prowadzonych dla klubu
inwestora rachunkach papierów
wartoÊciowych i rachunkach pie-
ni´˝nych s∏u˝àcych do ich obs∏ugi. 

3. Ka˝demu cz∏onkowi klubu inwestora
przys∏uguje prawo wniesienia w cià-
gu 1 roku kalendarzowego, na ra-
chunki pieni´˝ne s∏u˝àce do obs∏ugi
rachunków papierów wartoÊciowych
prowadzonych dla tego klubu, Êrod-
ków pieni´˝nych w ∏àcznej wysokoÊci
nie wy˝szej ni˝ 20 000 z∏. 

4. Klub inwestora ani jego cz∏onkowie
nie sà przedsi´biorcami w rozumie-
niu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej
(Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z póên.
zm.11)).

5. Do umowy, o której mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy art. 860—864,
art. 865 § 1 i art. 866—875 Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ust. 1—4 nie
stanowià inaczej.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z póên.
zm.12)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 182 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio do za-
k∏adów ubezpieczeƒ, funduszy inwestycyj-
nych i banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà, w zakresie prowadzonych indywi-
dualnych kont emerytalnych, a tak˝e do do-
mów maklerskich.”;

2) w art. 275 § 3 otrzymuje brzmienie:
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„§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ równie˝ do zak∏adów
ubezpieczeƒ i funduszy inwestycyjnych,
w zakresie prowadzonych indywidualnych
kont emerytalnych, oraz do domów makler-
skich, banków prowadzàcych dzia∏alnoÊç
maklerskà i towarzystw funduszy inwestycyj-
nych.”. 

Art. 45. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Na-
rodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938,
z póên. zm.13)) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rezerw´ obowiàzkowà banków stanowi wyra˝o-
na w z∏otych cz´Êç Êrodków pieni´˝nych w z∏o-
tych i walutach obcych zgromadzonych na ra-
chunkach bankowych, Êrodków uzyskanych ze
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych, z wyjàtkiem
papierów wartoÊciowych zabezpieczonych hipo-
tecznie o okresie wykupu powy˝ej pi´ciu lat oraz
listów zastawnych o okresie wykupu powy˝ej pi´-
ciu lat, oraz innych Êrodków przyj´tych przez
bank podlegajàcych zwrotowi, z wyjàtkiem Êrod-
ków przyj´tych od innego banku krajowego,
a tak˝e Êrodków przyj´tych od banku zagranicz-
nego na podstawie umów zawartych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy lub Êrodków pozy-
skanych z zagranicy na co najmniej 2 lata oraz
Êrodków pozyskanych na podstawie umów o pro-
wadzenie indywidualnych kont emerytalnych
w rozumieniu przepisów o indywidualnych kon-
tach emerytalnych.”.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 46. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na IKE:

1) oszcz´dzajàcym urodzonym do dnia 31 grudnia
1945 r. nast´puje na wniosek oszcz´dzajàcego po
spe∏nieniu warunku: 

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 3 do-
wolnych latach kalendarzowych albo

b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie
póêniej ni˝ na 3 lata przed dniem z∏o˝enia przez
oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏a-
ty;

2) oszcz´dzajàcym urodzonym w okresie mi´dzy
1 stycznia 1946 r. a 31 grudnia 1948 r. nast´puje
na wniosek oszcz´dzajàcego po osiàgni´ciu przez
niego wieku 60 lat bàdê nabyciu wczeÊniejszych
uprawnieƒ emerytalnych oraz spe∏nieniu warun-
ku:

a) dokonywania wp∏at na IKE co najmniej w 4 do-
wolnych latach kalendarzowych albo 

b) dokonania ponad po∏owy wartoÊci wp∏at nie
póêniej ni˝ na 4 lata przed dniem z∏o˝enia przez
oszcz´dzajàcego wniosku o dokonanie wyp∏aty.

Art. 47. Przepis art. 37 ust. 3 stosuje si´ do sk∏adek
podstawowych wp∏aconych do programu emerytalne-
go po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1207).

Art. 48. Obwieszczenie, o którym mowa w art. 13
ust. 4, minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego wyda po raz pierwszy nie póêniej ni˝
15 dni przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2004 r., z wyjàtkiem art. 13 ust. 4 i art. 48, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62,
poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110,
poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126,
poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594,
Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.


