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Przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z
okre6leniem zasad vvyplaty emerytur ze Srodk6w zgromadzonych w otwafich
funduszach emerytalnych, przewidujq wydanie szeregu regulacji nizszego
szczebla, kt6re majE zabezpieczy( prawidlowo5d wykonywania zawartych w
powolanej ustawie rozwiqzafi .

Przepis art. 4 tej ustawy przewiduje w pkt. t2, 2e Rada Ministr6w okre6li, w
drodze rozporzqdzenia, terminy, spos6b i tryb:.

1) informowania przez Zaktad Ubezpieczeri Spolecznych otwartego
funduszu o obowiqzku przekazania Srodk6w zgromadzonych na rachunku
czlonka otwaftego funduszu na fundusz emerytalny FUS w zwiqzku z
ukoticzeniem przez ubezpieczonego wieku nizszego o 10 lat od wieku
emerytalnego, o kt6rym mowa w art. 24 ustawy z dnia,LT',grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczdi Spotecznych,
2) umarzania, o kt6rym mowa w ust. 2, informowania Zakladu
Ubezpieczefi Spolecznych przez otwarty fundusz emerytalny o okresach,
za kt6re umorzono jednostki rozrachunkowe oraz dokonywania rozlicze(t
migdzy Zakladem Ubezpieczeri Spolecznych a otwafim funduszem
wynikajqcych z obowiqzku przekazania Srodk6w zgromadzonych na
rachunku czlonka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w
zwiqzku z ukoficzeniem przez ubezpieczonego wieku nizszego o 10 lat od
wieku emerytalnego/ o kt6rym mowa w aft. 24 ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczef Spolecznych, w
taki spos6b, aby w miesiqcu, w kt6rym ubezpieczony ukoficzy wiek
emerytalny, o kt6rym mowa w art. 24 ustawy z dn,ia_ 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczefi Spolecznych, nastqpilo
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umorzenie wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostajqcych na

rachunku ubezPieczonego

- biorqc poO uwag?'konieczn-o6i zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych

orui p ri*iOtowo6ciprzekazywa n ia zg rom adzo nych Srod k6w.

Realizacja tego zobowiqzania ma kluczowe znaczenie dla prawidlowego

p*f..w*aniido ZUS Srodk6w klient6w OFE. Jego jak najszybsze opublikowanie

jest w konsekwencji niezbgdne dla wla5ciwej realizacji przepis6w w/w ustawy i

pozwoli funduszom na sprawne przeprowadzenie calej operacji.

W zwiqzku z povtY2szYm zwracam siq z pro$bq o pilnq informacjq na temat tego

kiedy bgdzie konsultow any z nami projekt wskazanego powy|q rozporzqdzenia'
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