
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(druk nr 1315 )

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU
FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.)

Art. 2.
1. Fundusz jest osobą prawną.
2. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych, ich lokowanie,

z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku
emerytalnego, i wypłata okresowych emerytur kapitałowych, o których mowa w ustawie z
dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z 2010 r.
Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398), z zastrzeżeniem ust.
3.

3. Przedmiotem działalności dobrowolnego funduszu jest prowadzenie indywidualnego konta
emerytalnego, zwanego dalej "IKE", lub indywidualnego konta zabezpieczenia
emerytalnego, zwanego dalej "IKZE", o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004
r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia
emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.).

<4. Przedmiotem działalności pracowniczego funduszu zarządzanego przez pracownicze
towarzystwo, którego założycielem lub akcjonariuszem jest pracodawca
zagraniczny, oprócz działalności, o której mowa w ust. 2 i  3, może być
przyjmowanie składek pracowników zagranicznych związane z realizacją programu
emerytalnego pracodawcy zagranicznego na pokrycie w  całości albo w części ryzyk
biometrycznych lub gwarancji, zwane dalej „przyjmowaniem składek pracowników
zagranicznych”, na podstawie umowy o  przyjmowanie składek zawartej przez
pracowniczy fundusz z zakładem ubezpieczeń na życie, w ramach której zakład
ubezpieczeń na życie przejmuje obsługę wszelkich ryzyk biometrycznych lub
gwarancji związanych z  realizacją programu emerytalnego pracodawcy
zagranicznego, zwanej dalej „umową o przyjmowanie składek”.>

Art. 6.
1. Składki wpłacone do funduszu, nabyte za nie lub w związku z nimi prawa i pożytki z tych

praw stanowią jego aktywa.
2. Wartość aktywów netto funduszu ustala się pomniejszając wartość aktywów funduszu o

jego zobowiązania.
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<3. Aktywa związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o
przyjmowanie składek nie mogą być przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko
zakładowi ubezpieczeń na życie oraz objęte postępowaniem układowym, a także nie
wchodzą w skład masy upadłości zakładu ubezpieczeń na życie.>

Art. 8.
Użyte w niniejszej ustawie określenia mają następujące znaczenie:
1) podmiot związany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostkę dominującą,

zależną lub stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz.
1316) oraz jednostkę zależną od jednostki dominującej w stosunku do tego podmiotu;

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

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

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

3a) dobrowolny fundusz - oznacza fundusz utworzony i zarządzany przez powszechne
towarzystwo, prowadzący IKE lub IKZE;

3b) składki - oznacza składki wpłacone do otwartego funduszu, składki wpłacone i akcje
przeniesione do pracowniczego funduszu oraz środki wpłacone do dobrowolnego
funduszu;

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

4a) okresowa emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia 21
listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

4b) dożywotnia emerytura kapitałowa - oznacza emeryturę, o której mowa w ustawie z dnia
21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych;

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

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

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

organem otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu;
9) pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne będące organem

pracowniczego funduszu;
[10) pracodawca zagraniczny - oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej, mający

siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, który w
rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy tego
państwa jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek;]

<10) pracodawca zagraniczny – oznacza podmiot, niezależnie od jego formy prawnej,
mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej,
państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego niebędącego państwem
członkowskim Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej, który,
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w  rozumieniu właściwych przepisów prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy
tego państwa, jest pracodawcą lub osobą prowadzącą działalność na własny
rachunek;>

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

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

<13) gwarancje – oznacza gwarancje wyników inwestycyjnych oraz danego poziomu
świadczeń;

14) pracownik zagraniczny – oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez pracodawcę
zagranicznego;

15) ryzyka biometryczne – oznacza ryzyka związane ze śmiercią, niepełnosprawnością
lub długowiecznością;

16) zakład ubezpieczeń na życie – oznacza zakład ubezpieczeń prowadzący działalność, o
której mowa w  dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr  11, poz. 66, z późn. zm.).>

Art. 13.
1. Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.
2. Statut funduszu określa:

1) nazwę funduszu;
2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
3) wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość

posiadanych przez nich akcji;
4) sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;
5) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;
6) rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów

obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym koszty,
o których mowa w art. 182a;

6a) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1;
7) sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu;
8) inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu określa:
1) dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;
2) terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.

4. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu określa:
1) terminy oraz formę i tryb wypłaty środków zgromadzonych na rachunkach członków;
2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacją o tym,

czy fundusz będzie sam zarządzał aktywami, czy też powierzy zarządzanie aktywami
osobie trzeciej.

<3) zasady przyjmowania składek pracowników zagranicznych, firmę (nazwę),
siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń na życie oraz  zasady odpowiedzialności
związanej z ryzykami biometrycznymi lub gwarancjami – w przypadku gdy w
statucie funduszu określono możliwość przyjmowania składek pracowników
zagranicznych.>
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4a. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut dobrowolnego funduszu określa:
1) tryb oraz warunki zawarcia i rozwiązania umowy o prowadzenie IKE oraz IKZE;
2) zasady prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusz.

<4b. W przypadku gdy założycielem lub akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa
jest pracodawca zagraniczny i z przepisów jego krajowego prawa ubezpieczeń
społecznych i prawa pracy wynika taki wymóg, statut pracowniczego funduszu może
zawierać postanowienia dotyczące przekazywania przez fundusz temu pracodawcy
lub jego pracownikom dodatkowych informacji, w  szczególności dotyczących:

1) rodzaju ryzyka finansowego, technicznego i  innych ryzyk związanych z realizacją
programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;

2) podziału ryzyka, o którym mowa w pkt 1;

3) docelowego poziomu świadczenia, w przypadku gdy program emerytalny
pracodawcy zagranicznego przewiduje pokrycie ryzyk biometrycznych lub
gwarancji;

4) kwoty wypłaty lub świadczenia z programu emerytalnego pracodawcy
zagranicznego przewidującego pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji, w
przypadku zaprzestania zatrudnienia;

5) w przypadku gdy uczestnicy programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego
ponoszą ryzyko inwestycyjne – zakresu wyboru polityki inwestycyjnej, jeżeli ma
zastosowanie, oraz rzeczywistych portfeli inwestycyjnych, a także informacji
dotyczących ryzyka i kosztów związanych z inwestycjami;

6) postanowień odnoszących się do przeniesienia praw do wypłaty z programu
emerytalnego pracodawcy zagranicznego na inną instytucję pracowniczych
programów emerytalnych, w  przypadku rozwiązania stosunku pracy.

4c. W przypadku zawarcia w statucie pracowniczego funduszu możliwości
przyjmowania składek pracowników zagranicznych do statutu dołącza się pisemne
zobowiązanie pracodawcy zagranicznego do przejęcia odpowiedzialności od zakładu
ubezpieczeń na życie w zakresie, w jakim wynika to  z umowy  o  przyjmowanie
składek, w szczególności w  przypadku zaniechania przez pracodawcę zagranicznego
regularnego opłacania składek pracowników zagranicznych na pokrycie w całości
albo w części ryzyk biometrycznych lub gwarancji.>

5. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe dane, jakie
powinny być zamieszczone w statucie funduszu, jeżeli wymaga tego interes członków
funduszu.

Art. 14.
<1.>Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu należy

dołączyć:
1) statut funduszu;
2) umowę z depozytariuszem;
3)  zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w Krajowym

Rejestrze Sądowym;
4) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzystwie lub osób, które towarzystwo

zamierza zatrudnić, mających istotny wpływ na gospodarkę finansową funduszu;
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5) listę osób wyznaczonych przez depozytariusza bezpośrednio odpowiedzialnych za
należyte wykonywanie obowiązków określonych w umowie;

6) informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym osób, o których mowa w
pkt 4 i 5, ze wskazaniem, które z tych osób są doradcami inwestycyjnymi.

<2. Do wniosku pracowniczego towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie
pracowniczego funduszu należy także dołączyć umowę o przyjmowanie składek oraz
informację o państwach, z których będą przekazywane środki do pracowniczego
funduszu, jeżeli statut pracowniczego funduszu przewiduje możliwość
przyjmowania składek pracowników zagranicznych.>

Art. 15.
1. Komisja Nadzoru Finansowego, działająca na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej

"organem nadzoru", wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli:
1) wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w

ustawie;
2) statut funduszu nie zabezpiecza należycie interesów członków funduszu;
[3) osoby, o których mowa w art. 14 pkt 4 i 5, nie dają rękojmi należytego wykonywania

powierzonych obowiązków.]
<3) osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 i 5, nie dają rękojmi należytego

wykonywania powierzonych obowiązków.>

Art. 17.
Wpis do rejestru funduszy obejmuje:
1) nazwę funduszu;
2) firmę, siedzibę i adres towarzystwa, sposób reprezentacji towarzystwa oraz numer wpisu

towarzystwa do rejestru przedsiębiorców i oznaczenie sądu prowadzącego ten rejestr;
3) imiona i nazwiska członków zarządu towarzystwa oraz prokurentów, jeżeli zostali

ustanowieni;
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza.
<5) informację o państwach, z których są przekazywane środki do pracowniczego

funduszu, jeżeli statut pracowniczego funduszu przewiduje możliwość
przyjmowania składek pracowników zagranicznych.>

Art. 19.
1. Do dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy towarzystwo dokonuje czynności

prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny
rachunek.

[2. Z chwilą wpisania funduszu do rejestru funduszy fundusz wstępuje w prawa i obowiązki
towarzystwa z tytułu umowy z depozytariuszem, o której mowa w art. 14 pkt 2.]

<2. Z chwilą wpisania funduszu do rejestru funduszy fundusz wstępuje w prawa i
obowiązki towarzystwa z tytułu umowy z depozytariuszem, o której mowa w art. 14
ust. 1 pkt 2.>
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Art. 22.
[1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o wydanie

zezwolenia dołącza się uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, a w
przypadku pracowniczego funduszu ponadto uchwałę rady nadzorczej.]

<1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

1) uchwałę walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu;

2)  w przypadku pracowniczego funduszu ponadto:

a) uchwałę rady nadzorczej,

b) projekt umowy o przyjmowanie składek, jeżeli zmiana statutu
pracowniczego funduszu przewiduje możliwość przyjmowania składek
pracowników zagranicznych.>

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem
członków funduszu.

<2a. Organ nadzoru odmawia także zezwolenia, jeżeli zmiana statutu pracowniczego
funduszu jest sprzeczna z  interesem pracowników zagranicznych.>

3. Decyzję w sprawie zmiany statutu otwartego lub dobrowolnego funduszu podejmuje
powszechne towarzystwo w formie uchwały walnego zgromadzenia.

4. Decyzję w sprawie zmiany statutu pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze
towarzystwo w formie uchwały rady nadzorczej. Uchwała rady nadzorczej wymaga
zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.

Art. 58.
1. Zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem wymaga

zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o zmianę statutu towarzystwa dołącza się
uchwałę walnego zgromadzenia, a w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego
towarzystwa - dowód opłacenia podwyższonego kapitału zakładowego. Do wniosku o
wydanie zezwolenia na zmianę umowy z depozytariuszem dołącza się umowę zmieniającą
umowę z depozytariuszem.

2. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jeżeli zmiana statutu towarzystwa,
depozytariusza lub umowy z depozytariuszem jest sprzeczna z prawem lub interesem
członków funduszu.

3. Zezwolenie na zmianę statutu towarzystwa jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę
statutu funduszu w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4. Zezwolenie na zmianę
umowy z depozytariuszem jest równoznaczne z zezwoleniem na zmianę statutu funduszu
w zakresie określonym w art. 13 ust. 2 pkt 5.

4. [Zmiana listy osób, o której mowa w art. 14 pkt 5, wymaga poinformowania organu
nadzoru przez depozytariusza.] <Zmiana listy osób, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 5,
wymaga poinformowania organu nadzoru przez depozytariusza.> W terminie 14 dni
organ nadzoru może odmówić wydania zgody na zmianę tej listy, z przyczyn określonych w
art. 15 ust. 2 pkt 3.

5. Brak odmowy wydania zgody na zmianę listy w terminie określonym w ust. 4 jest
równoznaczny z przyjęciem zmian listy.

6. W przypadku braku odmowy wydania zgody, o której mowa w ust. 5, depozytariusz
niezwłocznie zawiadamia fundusz o zmianie listy.
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Art. 96.
1. Składki do pracowniczego funduszu są wpłacane w imieniu pracowników będących

członkami tego funduszu.
2. Wpłaty składek, o których mowa w ust. 1, w imieniu pracowników dokonuje ich

pracodawca będący akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa.
3. Składka do pracowniczego funduszu może być wpłacona także w wyniku dokonania

wypłaty transferowej, o której mowa w ustawie o pracowniczych programach
emerytalnych.

<4. Pracodawca zagraniczny jest obowiązany do regularnego opłacania składek
pracowników zagranicznych, o których mowa w art. 2 ust. 4.>

Art. 99.
[1. Składki wpłacane do funduszu oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane na

jednostki rozrachunkowe.]
<1. Składki wpłacane do funduszu oraz otrzymane wypłaty transferowe są przeliczane

na jednostki rozrachunkowe, z  wyjątkiem składek pracowników zagranicznych, o
których mowa w art. 2 ust. 4, przekazywanych do zakładu ubezpieczeń na życie.>

2. (uchylony).
3. Całkowita wartość jednostek rozrachunkowych jest zawsze równa całkowitej wartości

aktywów netto funduszu przeliczonych na te jednostki.
4. Składki oraz otrzymane wypłaty transferowe mogą być przeliczane również na części

ułamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartość środków na rachunku członka może być
wyrażona w takich częściach ułamkowych.

5. Wartość aktywów netto funduszu oraz wartość jednostki rozrachunkowej jest ustalana
zgodnie z zasadami wyceny aktywów i zobowiązań funduszy.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wyceny aktywów i
zobowiązań funduszy.

<Rozdział 10a

Zakład ubezpieczeń na życie, do którego pracowniczy fundusz przekazuje składki
pracowników zagranicznych

Art. 106a.

Pracowniczy fundusz może wybrać zakład ubezpieczeń na życie, do którego będzie
przekazywać w całości albo w części składki pracowników zagranicznych, na podstawie
umowy o przyjmowanie składek.

Art. 106b.

1. Zobowiązania związane z ryzykami biometrycznymi lub gwarancjami obciążają
zakład ubezpieczeń na życie w zakresie, w jakim określono to w umowie o
przyjmowanie składek, w pozostałych przypadkach zobowiązania te obciążają
pracodawcę zagranicznego.

2. Za wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania
obowiązków nałożonych przez ustawę w zakresie obsługi wszelkich ryzyk
biometrycznych lub gwarancji związanych z realizacją programu emerytalnego
pracodawcy zagranicznego odpowiada zakład ubezpieczeń na życie.
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Art.106c.

1. Umowa o przyjmowanie składek powinna określać szczegółowo obowiązki zakładu
ubezpieczeń na życie i pracowniczego funduszu, sposób ich wykonania, a także
wskazywać osoby wyznaczone przez zakład bezpośrednio odpowiedzialne za należyte
wykonanie umowy.

2. Umowa o przyjmowanie składek określa ponadto, że operacje zaciągania pożyczek
przez zakład ubezpieczeń na życie i pracowniczy fundusz mogą być prowadzone
wyłącznie w celu utrzymania płynności finansowej i tylko na okres przejściowy.

3. W przypadku gdy akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa jest pracodawca
zagraniczny i z przepisów jego krajowego prawa ubezpieczeń społecznych i prawa
pracy wynika taki wymóg, umowa o przyjmowanie składek zawiera postanowienia
dotyczące przekazywania przez pracowniczy fundusz temu pracodawcy lub jego
pracownikom dodatkowych informacji dotyczących:

1) rodzaju ryzyka finansowego, technicznego i  innych ryzyk związanych z realizacją
programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;

2) podziału ryzyka, o którym mowa w pkt 1;

3) docelowego poziomu świadczenia, w  przypadku gdy program emerytalny praco-
dawcy zagranicznego przewiduje pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji;

4) kwoty wypłaty lub świadczenia z programu emerytalnego pracodawcy
zagranicznego przewidującego pokrycie ryzyk biometrycznych lub gwarancji, w
przypadku zaprzestania zatrudnienia;

5) w przypadku gdy uczestnicy programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego
ponoszą ryzyko inwestycyjne – zakresu wyboru polityki inwestycyjnej, jeżeli ma
zastosowanie, oraz rzeczywistych portfeli inwestycyjnych, a także informacji
dotyczących ryzyka i kosztów związanych z  inwestycjami;

6) postanowień odnoszących się do przeniesienia praw do wypłaty z programu
emerytalnego pracodawcy zagranicznego na inną instytucję pracowniczych
programów emerytalnych, w  przypadku rozwiązania stosunku pracy.

Art. 106d.

1. Pracowniczy fundusz lub zakład ubezpieczeń na życie mogą rozwiązać umowę o
przyjmowanie składek w drodze wypowiedzenia, którego okres nie może być krótszy
niż 6 miesięcy.

2. O wypowiedzeniu umowy o przyjmowanie składek i jego przyczynach strona
wypowiadająca umowę niezwłocznie powiadamia organ nadzoru.

3. W razie rozwiązania umowy o przyjmowanie składek z dotychczasowym zakładem
ubezpieczeń na życie zakład ten powinien wydać zakładowi ubezpieczeń na życie, z
którym pracowniczy fundusz zawarł umowę, aktywa i wszelkie dokumenty związane
z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, w terminie uzgodnionym
przez strony, bez zbędnej zwłoki.

Art. 106e.

 1. Jeżeli zakład ubezpieczeń na życie nie wykonuje obowiązków określonych w umowie
o  przyjmowanie składek albo wykonuje je nienależycie:
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1) pracowniczy fundusz wypowiada umowę, zawiadamiając o tym niezwłocznie organ
nadzoru;

2) organ nadzoru może, w drodze decyzji administracyjnej, nakazać pracowniczemu
funduszowi zmianę zakładu ubezpieczeń na życie.

 2. Organ nadzoru może nakazać pracowniczemu funduszowi zmianę zakładu
ubezpieczeń na życie także wówczas, gdy nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji
finansowej tego zakładu, zagrażające realizacji zobowiązań wynikających z umowy
o  przyjmowanie składek.

Art. 106f.

Pracowniczy fundusz dokonuje niezwłocznej zmiany zakładu ubezpieczeń na życie w
przypadku zakazu wykonywania działalności, ogłoszenia upadłości lub otwarcia
likwidacji dotyczącej zakładu ubezpieczeń na życie.

Art. 106g.

 1. Organ nadzoru może, w drodze decyzji administracyjnej, ograniczyć lub zakazać
zakładowi ubezpieczeń na życie swobodnego rozporządzania aktywami, które służą
jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z  umowy o przyjmowanie składek, w
przypadku gdy zakład ten:

1) nie zdołał utworzyć rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w odpowiedniej
wysokości, w odniesieniu do prowadzonej działalności, lub nie posiada aktywów
stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, w wysokości nie
niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ujęciu brutto;

2) nie był w stanie utrzymać ustawowych funduszy własnych.

2. W przypadku wydania przez organ nadzoru decyzji administracyjnej o zakazie
swobodnego rozporządzania aktywami, o której mowa w ust. 1, pracowniczy fundusz
niezwłocznie dokonuje zmiany zakładu ubezpieczeń na życie w drodze wypowiedzenia
dotychczasowej umowy o  przyjmowanie składek i zawarcia umowy z  innym
zakładem ubezpieczeń na życie.

Art. 106h.

 1. Każdorazowa zmiana zakładu ubezpieczeń na życie następuje w sposób zapewniający
nieprzerwane wykonywanie obowiązków w  zakresie realizacji zobowiązań
wynikających z  umowy o przyjmowanie składek. Przepis art.  106d ust. 3 stosuje się
odpowiednio.

2. Zmiana zakładu ubezpieczeń na życie wymaga zezwolenia organu nadzoru, z
wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 106g
ust. 2.

3. Zezwolenie jest wydawane przez organ nadzoru w  trybie określonym dla wydania
zezwolenia na zmianę statutu pracowniczego funduszu.

4. W przypadkach, o których mowa w art. 106e i art. 106g ust. 2, wypowiedzenie może
nastąpić w  terminie krótszym niż wskazany w art. 106d ust. 1.

5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio w  przypadku zmiany umowy o
przyjmowanie składek.
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Art. 106i.

 1. Zakład ubezpieczeń na życie nie może zatrudniać oraz w skład władz statutowych
tego zakładu nie mogą wchodzić osoby, które są:

1) członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pracowniczego
towarzystwa zarządzającego pracowniczym funduszem, którego aktywa
przechowuje;

2) członkami organu zarządzającego, rady nadzorczej lub pracownikami podmiotu
związanego w stosunku do pracowniczego towarzystwa zarządzającego
pracowniczym funduszem, którego aktywa przechowuje.

2. Jeżeli zakład ubezpieczeń na życie w trakcie trwania umowy o przyjmowanie składek
przestanie spełniać przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w ust. 1, jest
obowiązany:

1) zawiadomić o tym niezwłocznie organ nadzoru oraz pracowniczy fundusz;

2) dostosować się do warunków, o których mowa w ust. 1, w terminie nie dłuższym
niż 3  miesiące, licząc od dnia, w którym naruszył te warunki.

Art. 106j.

 1. Zakład ubezpieczeń na życie, w przypadku zapewnienia ubezpieczenia od ryzyk
biometrycznych lub gwarancji, ma obowiązek zapewnić:

1) kwotę pasywów w wysokości odpowiadającej zobowiązaniom finansowym, które
wynikają z  umowy o przyjmowanie składek;

2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w  odpowiedniej wysokości, w odniesieniu do
pełnego zakresu programu emerytalnego pracodawcy zagranicznego;

3) coroczne ustalenie wartości i poświadczenie przez aktuariusza rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych.

2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe oblicza się zgodnie z następującymi zasadami:

1) kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wyliczana na podstawie
dostatecznie ostrożnej wyceny aktuarialnej, biorąc pod uwagę wszystkie
zobowiązania z tytułu świadczeń i składek zgodnie z postanowieniami dotyczącymi
wypłaty świadczeń w przypadku danego pracodawcy zagranicznego;

2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe muszą być wystarczające zarówno do
pokrycia wypłat emerytur  i innych świadczeń już wypłacanych dla beneficjentów
w rozumieniu prawa krajowego pracodawcy zagranicznego, którym nadal będą
wypłacane, oraz odzwierciedlać zobowiązania, jakie wynikają z  należnych
uprawnień emerytalnych uczestników;

3) założenia ekonomiczne i aktuarialne przyjęte dla wyceny pasywów są określane  w
sposób ostrożny;

4) stosowane techniczne stopy procentowe są ustalane w sposób ostrożny i określone
zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowego prawa pracodawcy zagranicznego;
techniczne stopy procentowe są ustalane z  uwzględnieniem: przychodu z
odpowiednich aktywów posiadanych przez instytucję i  przyszłych dochodów z
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inwestycji lub przychodów rynkowych z obligacji o wysokiej jakości lub obligacji
państwowych;

5) tablice biometryczne wykorzystywane w celu ustalania wartości rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniają główne cechy charakterystyczne
grupy uczestników i  systemów emerytalnych, w szczególności przewidywane
zmiany odpowiednich ryzyk;

6) metody i podstawy wyliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych są stosowane
w sposób ciągły w kolejnych latach obrotowych, a ewentualny brak ciągłości może
być uzasadniony zmianami prawnymi, zmianami demograficznymi lub okolicz-
nościami gospodarczymi, leżącymi u podstaw założeń przyjętych do wyliczenia
tych rezerw.

3. Zakład ubezpieczeń na życie jest obowiązany posiadać:

1) aktywa i pasywa odpowiadające działalności wynikającej z umowy o przyjmowanie
składek, wyodrębnione, zarządzane i tworzone odrębnie w stosunku do innej
działalności zakładu, bez możliwości ich przeniesienia;

2) dodatkowe aktywa ponad rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, które służą jako
zabezpieczenie zobowiązań wynikających z  umowy o przyjmowanie składek,
w  wysokości równej marginesowi wypłacalności ustalonemu dla odpowiednich
rodzajów ryzyka określonych w dziale I załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003
r. o  działalności ubezpieczeniowej.

Art.106k.

Przy ustalaniu wartości aktywów netto pracowniczego funduszu nie uwzględnia się
składek pracowników zagranicznych, o których mowa w art. 2 ust. 4.>


