
 

 

Projekt z dnia 6 maja 2022 r. 

U S T AWA  

z dnia ……. 2022 r. 

o Centralnej Informacji Emerytalnej1) 

Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania Centralnej Informacji Emerytalnej, zwanej 

dalej „CIE”, stanowiącej zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych, której celem jest 

umożliwienie osobom fizycznym: 

1) dostępu do pełnej informacji emerytalnej, w tym o posiadanych wszelkich produktach 

emerytalnych, aktualnym i kompleksowym stanie zgromadzonych środków emerytalnych 

oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń emerytalnych; 

2) korzystania z usług elektronicznych, o których mowa w ustawie, związanych ze 

świadczeniami emerytalnymi. 

Art. 2.  Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) członek otwartego funduszu emerytalnego – osobę fizyczną, która uzyskała członkostwo 

w otwartym funduszu emerytalnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 

1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 105); 

2) IKE – indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808); 

3) IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 

kontach zabezpieczenia emerytalnego; 

4) informacja emerytalna – określone w niniejszej ustawie dane identyfikujące 

zainteresowanego, dane dotyczące produktu emerytalnego zainteresowanego oraz dane 

o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach i innych środkach służących 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z 

dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawę z 

dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, ustawę 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i ustawę z dnia 27 stycznia 2022 r. o 

dokumentach paszportowych. 
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wyliczeniu przyszłych świadczeń emerytalnych zainteresowanego oraz informacje 

o szacunkowych wysokościach tych świadczeń; 

5) KRUS – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w rozumieniu ustawy z dnia 

20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 

1535 i 1621); 

6) PFR – Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w rozumieniu 

art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933); 

7) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342); 

8) podmiot obowiązany: 

a) instytucja finansowa prowadząca IKE lub IKZE, 

b) zarządzający pracowniczym programem emerytalnym, 

c) instytucja finansowa zarządzająca pracowniczym planem kapitałowym oraz  

d) powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartym funduszem 

emerytalnym; 

9) posiadacz produktu emerytalnego -  osoba fizyczna będąca: 

a) członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 86 

ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, lub 

b) członkiem otwartego funduszu emerytalnego na zasadach określonych w art. 81 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, lub 

c) oszczędzającym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, 

d) uczestnikiem programu emerytalnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,  

e) uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 33 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

10) pracownicze towarzystwo emerytalne – pracownicze towarzystwo emerytalne, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; 
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11) profil CIE - wydzielona część systemu CIE, zawierająca zbiór danych identyfikujących 

zainteresowanego z przyporządkowanymi zasobami systemu CIE; 

12) produkt emerytalny – jedna z form gromadzenia przez zainteresowanego środków 

emerytalnych w ramach indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta 

zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczego programu emerytalnego, otwartego 

funduszu emerytalnego albo pracowniczego planu kapitałowego; 

13) publiczna aplikacja mobilna – aplikacja mobilna służąca do kontaktu zainteresowanego z 

administracją publiczną, o której mowa w art. 19e ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2070);  

14) system CIE - system teleinformatyczny służący do gromadzenia informacji emerytalnych 

i świadczenia usług elektronicznych w ramach CIE; 

15) świadczenie emerytalne: 

a) emerytura, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504), 

b) okresowa emerytura kapitałowa, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 

2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926), 

c) emerytura rolnicza i emerytura z ubezpieczenia społecznego rolników 

indywidualnych i członków ich rodzin, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 4 ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

d) wypłata, w rozumieniu: 

- art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

- art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139), 

- art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych; 

16) środki emerytalne – zewidencjonowane na koncie lub rachunku zainteresowanego 

składki, wpłaty, jednostki rozrachunkowe i inne środki służące wyliczeniu przyszłych 

świadczeń emerytalnych zainteresowanego; 

17) zainteresowany – osoba fizyczna, która założyła profil CIE, będąca aktualnie lub w 

przeszłości:  
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a) osobą, o której mowa w art. 6-7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.2)), lub 

b) osobą podlegającą ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, o którym mowa w art. 16 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

lub 

c) członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego, o którym mowa w art. 86 

ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych , lub 

d) członkiem otwartego funduszu emerytalnego na zasadach określonych w art. 81 

ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych, lub 

e) oszczędzającym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach 

zabezpieczenia emerytalnego, lub 

f) uczestnikiem programu emerytalnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, lub 

g) uczestnikiem pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 33 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

18) ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Art. 3. 1. PFR zapewnia funkcjonowanie systemu CIE. 

2. PFR prowadząc system CIE: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych 

w systemie CIE; 

2) zapewnia integralność danych zgromadzonych w systemie CIE; 

3) zapewnia podmiotom obowiązanym dostęp do systemu CIE, w zakresie niezbędnym do 

wykonywania przez te podmioty przepisów ustawy; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu CIE; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

                                                           
2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 1621, 

1834, 1981 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 665 i 755. 
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6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych zgromadzonych w systemie 

CIE; 

7) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w systemie CIE; 

8) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych zgromadzonych 

w systemie CIE. 

3. PFR zapewnia integrację systemów teleinformatycznych ZUS i KRUS z systemem 

CIE w celu przekazania do systemu CIE przez ZUS i KRUS drogą elektroniczną danych 

określonych w ustawie. 

4. PFR umożliwia integrację systemów teleinformatycznych podmiotów obowiązanych 

z systemem CIE. 

5. PFR prowadzi określony w ustawie rejestr zainteresowanych i ewidencje, o których 

mowa odpowiednio w art. 12 ust. 1 i 2. 

6. PFR świadczy usługi elektroniczne dostępne przez stronę internetową lub w 

publicznej aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2. 

7. PFR przydziela uprawnienia w systemie CIE i zarządza dostępem do usług 

elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE po uwierzytelnieniu zainteresowanego 

zgodnie z ustawą. 

Art. 4. 1.  Minister właściwy do spraw informatyzacji: 

1) zapewnia funkcjonowanie systemów teleinformatycznych: 

a) umożliwiającego dostęp zainteresowanym do: 

- profilu CIE znajdującego się w systemie CIE, 

- usług elektronicznych świadczonych przy pomocy systemu CIE, 

b) za pośrednictwem którego przekazywane są do systemu CIE dane o uwierzytelnieniu 

zainteresowanego w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co 

najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 

1999/93/WE (Dz. Urz. L 257 z 28 sierpnia 2014 r., str. 73); 
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2) umożliwia PFR udostępnianie usług elektronicznych świadczonych przy pomocy systemu 

CIE w systemach teleinformatycznych, o których mowa w pkt 1, zapewniających dostęp 

do tych usług przez stronę internetową lub w publicznej aplikacji mobilnej; 

2. ZUS, KRUS i podmioty obowiązane: 

1) przekazują PFR drogą elektroniczną, w zakresie określonym w ustawie, w celu 

świadczenia zainteresowanym usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, posiadane 

dane dotyczące zainteresowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2; 

2) umożliwiają zainteresowanym dostęp, za pośrednictwem systemu CIE, do prowadzonych 

przez siebie systemów teleinformatycznych, w zakresie określonym w ustawie. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, 

warunki, sposób i tryb przekazywania niezbędnych danych i informacji, o których mowa 

w art. 6-11, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych 

przekazywanych pomiędzy systemami teleinformatycznymi ZUS, KRUS i podmiotów 

obowiązanych a systemem CIE oraz ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

Art. 5. 1. Dostęp do informacji emerytalnych oraz usług elektronicznych świadczonych 

przez PFR za pomocą systemu CIE wymaga założenia w systemie CIE profilu CIE. 

2. Założenie profilu CIE następuje po uwierzytelnieniu zainteresowanego w sposób, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b. 

3. Po założeniu profilu CIE zainteresowany uzyskuje dostęp do informacji emerytalnych 

oraz usług elektronicznych. 

4. Korzystanie z profilu CIE oraz usług elektronicznych wymaga uwierzytelnienia 

zainteresowanego. 

5. Założenie profilu CIE i korzystanie z usług elektronicznych świadczonych za pomocą 

systemu CIE przez zainteresowanych jest dobrowolne. 

6. Zainteresowany w dowolnym momencie ma prawo usunąć swój profil CIE. 

Art. 6. 1. PFR, w celu skompletowania informacji emertytalnych ubezpieczonych i 

posiadaczy produktów emerytalnych zgromadzonych przez ZUS, KRUS i podmioty 

obowiązane oraz w rejestrach i ewidencjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, oraz 

świadczenia usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, przetwarza w systemie CIE 

następujące dane osobowe zainteresowanych: 

1) nazwisko i imię (imiona); 

2) datę urodzenia;  
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3) płeć; 

4) numer PESEL; 

5) obywatelstwo lub status bezpaństwowca; 

6) serię, numer i datę ważności ostatnio wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego; 

7) serię, numer i datę ważności ostatniego wydanego paszportu obywatela polskiego; 

8) serię, numer i datę ważności ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub innego 

ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo 

9) adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 

2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. 569), jeżeli zainteresowany 

posiada;  

10) adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego, 

jeżeli został przekazany przez zainteresowanego; 

11) datę zgonu albo znalezienia zwłok; 

12) serię, numer i datę ważności dokumentu, innego niż określony w pkt 6-8, otrzymane od 

podmiotów obowiązanych zgodnie z art. 8 ust. 1. 

2. PFR, w celach określonych w ust. 1, przetwarza w systemie CIE otrzymane z ZUS i 

KRUS informacje emerytalne dotyczące zainteresowanych pochodzące z: 

1) kont ubezpieczonych, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie: 

a) nazwiska, imienia (imion), numeru PESEL, daty urodzenia ubezpieczonego, 

a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serii i numeru dowodu osobistego lub 

paszportu, 

b) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne ogółem, o których mowa 

w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, 

c) niezwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne ogółem, z wyłączeniem 

składek podlegających odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego 

i zewidencjonowaniu na subkoncie, 

d) podstawy wymiaru oraz łącznej kwoty składek emerytalnych, o których mowa 

w art. 41 ust. 3 pkt 4 lit. b i c ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 

e) zwaloryzowanego kapitału początkowego, w przypadku gdy kapitał ten został już 

ubezpieczonemu obliczony, 
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f) kodu tytułu ubezpieczenia; 

2) subkont ubezpieczonych, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie 

a) danych ubezpieczonego, o których mowa w pkt 1 lit. a, 

b) zwaloryzowanej wartości wpłaconych składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty 

prolongacyjnej ogółem, o których mowa w art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

c) niezwaloryzowanych należnych i wpłaconych składek ogółem, o których mowa 

w art. 40a ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych, 

d) informacji o osobach fizycznych, na rzecz których ma nastąpić w razie śmierci 

ubezpieczonego wypłata środków zewidencjonowanych na jego subkoncie, na 

podstawie art. 40 ust. 2 pkt 12  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych, obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

PESEL lub numer NIP,  serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, informację 

o udziale w środkach, które przypadają tej osobie po śmierci ubezpieczonego, oraz 

adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

komórkowego, pod warunkiem że instytucja dane te posiada; 

3) kont płatników składek, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie danych płatnika 

składek ubezpieczonych, o których mowa w pkt 1: nazwy, numeru REGON, numeru NIP, 

a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numeru PESEL 

lub serii i numeru dowodu osobistego albo paszport; 

4) informacji o stanie konta, o której mowa w art. 50 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w zakresie kwoty 

hipotetycznej emerytury, o której mowa w art. 50 ust. 1c tej ustawy, według stanu na 

dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

5) ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, o której mowa 

w art. 42 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, 

w zakresie: 

a) nazwiska, imienia (imion), numeru PESEL, daty urodzenia ubezpieczonego, 

a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – serii i numeru dowodu osobistego lub 

paszportu, 
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b) okresów podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników, 

c) informacji o opłacaniu składek i okresach, za które zostały opłacone, 

d) liczby lat przyjętych do wyliczenia przyznanego świadczenia emerytalno—

rentowego rolników, jeżeli ten okres został ustalony, 

e) wysokości świadczenia wypłacanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, w tym części składkowej i części uzupełniającej emerytury rolniczej.  

3. PFR, w celach określonych w ust. 1, przetwarza w systemie CIE informacje 

emerytalne dotyczące posiadaczy produktów emerytalnych pochodzące z rejestrów i ewidencji 

prowadzonych przez podmioty obowiązane w zakresie: 

1) nazwiska, imienia (imion), numeru PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL – 

serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu; 

2) danych podmiotu obowiązanego: nazwę, numer REGON, numer NIP, numer KRS, adres 

siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres korespondencyjny; 

3) danych o produkcie emerytalnym, w tym: 

a) nazwy produktu emerytalnego, 

b) daty utworzenia produktu, 

c) daty dokonania czynności będącej podstawą gromadzenia środków emerytalnych 

przez danego zainteresowanego, jeżeli nie jest datą utworzenia produktu 

emerytalnego, w szczególności data zawarcia umowy z podmiotem obowiązanym 

albo data złożenia deklaracji o przystąpieniu do pracowniczego programu 

emerytalnego albo pracowniczego planu kapitałowego, 

d) daty, po upływie której zainteresowany utracił możliwość gromadzenia środków 

emerytalnych przy pomocy danego produktu emerytalnego, w szczególności daty 

rozwiązania umowy z podmiotem obowiązanym, złożenia oświadczenia 

o rezygnacji z dokonywania wpłat na poczet pracowniczego planu emerytalnego 

albo pracowniczego planu kapitałowego, albo złożenia wniosku o wypłatę 

transferową, 

e) numer wpisu do rejestru właściwego dla danego produktu emerytalnego, 

f) numer identyfikacyjny zainteresowanego oraz numer identyfikacyjny jego produktu 

emerytalnego, stosowane przez podmioty obowiązane;  

4) wartości zgromadzonych środków emerytalnych (salda), wraz z informacją o jej 

wysokościach w trakcie okresu gromadzenia tych środków;  
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5) wartości oraz terminów wpłat, wypłat i zwrotów, oraz innych operacji dokonywanych na 

rachunku lub rejestrze produktu emerytalnego, z podziałem na poszczególne rodzaje 

składek, wpłat, wypłat i zwrotów; 

6) danych pracodawcy albo zatrudniającego zainteresowanego: nazwę, numer REGON, 

numer NIP, numer KRS, adres siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 

i adres korespondencyjny, a w przypadku osoby fizycznej, jeżeli nie nadano jej numeru 

NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 

7) danych osób uprawnionych do otrzymania środków emerytalnych po śmierci 

zainteresowanego, o których mowa w: 

a) art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu 

funduszy emerytalnych, 

b) art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

c) art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach 

emerytalnych,  

d) art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

- obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL lub numer NIP, serię i 

numer dowodu osobistego lub paszportu, informację o udziale w środkach, które 

przypadają tej osobie po śmierci posiadacza produktu emerytalnego, oraz adres 

korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

8) daty zarejestrowania pracowniczego programu emerytalnego przez organ nadzoru; 

9) adresu wskazującego lokalizację w Internecie systemu teleinformatycznego, w którym 

podmiot obowiązany gromadzi informacje o produktach emerytalnych zainteresowanych 

(adres URL);  

10) daty przekazania danych do systemu CIE przez podmiot obowiązany. 

4. PFR przetwarza tylko dane niezbędne do realizacji danej usługi elektronicznej. 

5. PFR może w celach statystycznych przetwarzać informacje emerytalne w formie 

uniemożliwiającej ich powiązanie ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą 

fizyczną. 
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Art. 7. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje PFR dane 

zainteresowanego, o których mowa w art. 8 pkt 1, 2, 4, 5, 9-11, 22-24 i 26 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, z późn. zm.3). 

2. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

informatyzacji zapewnia PFR możliwość automatycznego pobrania zmienionych danych. 

3. PFR nieodpłatnie, w drodze teletransmisji, za pomocą systemu CIE, a w przypadku  

instytucji finansowej zarządzającej PPK – za pomocą systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzona jest Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych, przekazuje właściwemu 

podmiotowi obowiązanemu dane otrzymane od ministra właściwego do spraw informatyzacji 

w trybie ust. 1 i 2, w celu utrzymania aktualności danych przetwarzanych przez te podmioty. 

Art. 8. 1. Jeżeli podmiot obowiązany nie dysponuje numerem PESEL posiadacza 

produktu emerytalnego, w celu właściwej identyfikacji zainteresowanego zwraca się do PFR 

o wystąpienie do ministra właściwego do spraw informatyzacji o ustalenie numeru PESEL, 

podając dane dotyczące zainteresowanego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, oraz 

posiadane dane dotyczące: 

1) serii, numeru i daty ważności dowodu osobistego lub paszportu zainteresowanego 

będącego obywatelem polskim albo  

2) serii, numeru i daty ważności dokumentu podróży zainteresowanego będącego 

cudzoziemcem lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

i obywatelstwo. 

2. PFR, w drodze teletransmisji, występuje do ministra właściwego do spraw 

informatyzacji o ustalenie numeru PESEL posiadacza produktu emerytalnego, którego dane 

otrzymał od podmiotu obowiązanego w trybie ust. 1. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji po otrzymaniu danych, o których mowa w 

ust. 1: 

1) pkt 1 – udostępnia numer PESEL z Rejestru Dowodów Osobistych lub Rejestru 

Dokumentów Paszportowych; 

2) pkt 2 – udostępnia numer PESEL z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 

Ludności. 

                                                           
3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350, 583, 

655 i 830. 
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4. Minister właściwy do spraw informatyzacji informuje o braku możliwości ustalenia 

numeru PESEL posiadacza produktu emerytalnego na podstawie danych przekazanych przez 

PFR. 

5. PFR, w drodze teletransmisji, za pomocą systemu CIE, a w przypadku instytucji 

finansowej zarządzającej PPK – za pomocą systemu teleinformatycznego, w którym 

prowadzona jest Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych, przekazuje właściwemu 

podmiotowi obowiązanemu dane udostępnione przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, o których mowa w ust. 3, albo przekazuje informację o braku możliwości 

ustalenia numeru PESEL. 

Art. 9. 1. PFR, za pomocą systemu CIE, świadczy zainteresowanym usługi elektroniczne 

związane z informacjami emerytalnymi polegające na: 

1) wyświetlaniu informacji o: 

a) zgromadzonych przez zainteresowanego środkach emerytalnych, 

b) posiadanych przez zainteresowanego produktach emerytalnych, w tym informacji 

o środkach emerytalnych pochodzących z kont, rejestrów i rachunków, o których 

mowa w art. 6 ust. 2 i 3; 

2) zapewnieniu wglądu do danych przetwarzanych w systemie CIE, które dotyczą danego 

zainteresowanego. 

2. PFR za pomocą systemu CIE może świadczyć usługi elektroniczne umożliwiające: 

1) oszacowanie prognozowanych świadczeń emerytalnych w oparciu o dane o środkach 

emerytalnych lub scenariusze gromadzenia środków emerytalnych w przyszłości; 

2) wskazanie: 

a) osoby uprawnionej do otrzymania środków z IKE lub IKZE w przypadku śmierci 

oszczędzającego lub osobę uprawnioną do otrzymania sumy ubezpieczenia, 

w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, 

b) jednej lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, 

wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 ustawy o ustawie z dnia 

28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 

c) osoby uprawnionej, która otrzyma środki z pracowniczego programu emerytalnego 

w przypadku śmierci uczestnika programu, w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, 
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d) osoby uprawnionej, która w przypadku śmierci uczestnika pracowniczego planu 

kapitałowego otrzyma środki zgromadzone na rachunku pracowniczego planu 

kapitałowego, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych; 

3) wyrażenie zgody na udostępnienie podmiotom obowiązanym informacji o zmianie: 

a) adresu korespondencyjnego, 

b) adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego; 

4) złożenie oświadczenia o zgodzie na otrzymywanie korespondencji od podmiotów 

obowiązanych za pomocą systemu CIE; 

5) przekazywanie zainteresowanym zindywidualizowanych informacji dotyczących 

gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi oraz powiadamiania o zdarzeniach 

dotyczących zainteresowanego, w tym pochodzących od podmiotów obowiązanych, 

które zarządzają produktem emerytalnym posiadanym przez tego zainteresowanego;  

6) dostęp do informacji dotyczących gromadzenia i zarządzania środkami emerytalnymi 

przekazanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, KNF, 

ZUS, KRUS, PFR oraz podmioty obowiązane, na warunkach określonych w art. 11. 

3. PFR, w zakresie uzgodnionym z podmiotem obowiązanym, może umożliwić 

zainteresowanym realizację innych czynności niż wymienione w ust. 2. 

4. Złożenie oświadczenia woli przez zainteresowanego za pomocą systemu CIE wymaga 

zachowania formy wymaganej w przepisach odrębnych.  

5. PFR opatruje dokumenty wydane zainteresowanym przy pomocy systemu CIE 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną PFR opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci 

elektronicznej. 

6. PFR niezwłocznie i nieodpłatnie zamieszcza na profilu CIE zainteresowanego 

potwierdzenie dokonania przez tego zainteresowanego czynności za pomocą systemu CIE. 

Art. 10. 1. PFR, za pomocą systemu CIE, umożliwia przekazanie do systemu 

teleinformatycznego ZUS złożonych przez zainteresowanego: 

1) informacji o wskazaniu lub zmianie osób uprawnionych do otrzymania środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 
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2) oświadczeń o stosunkach majątkowych istniejących między zainteresowanym a jego 

współmałżonkiem, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

3) wniosków o zmianę danych identyfikacyjnych lub adresowych; 

4) wniosków o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazaniu składek do otwartego funduszu 

emerytalnego; 

5) wniosków o wydanie zaświadczenia lub informacji z konta ubezpieczonego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

2. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 1, są przekazywane na profil 

informacyjny zainteresowanego utworzony w systemie teleinformatycznym ZUS. Jeżeli 

zainteresowany nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym ZUS, 

zakłada ten profil. 

3. PFR, za pomocą systemu CIE, zapewnia zainteresowanemu dostęp do systemu 

teleinformatycznego ZUS w celu samodzielnego pobrania dokumentów potwierdzających jego 

dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS, o których mowa w ustawie z dnia 

13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Art. 11. 1. Zainteresowany uzyskuje w systemie CIE dostęp wyłącznie do informacji 

emertytalnych, które go dotyczą. 

2. PFR, przy pomocy systemu CIE, może udostępnić informacje dotyczące gromadzenia 

i zarządzania środkami emerytalnymi oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem 

systemu zabezpieczenia społecznego, w szczególności skierowane do nieoznaczonego 

odbiorcy lub grup odbiorców, w tym ogłoszenia i komunikaty dotyczące informacji 

emerytalnych, przekazane przez organy władzy publicznej, ZUS i KRUS. 

3. Na stronie internetowej lub w publicznej aplikacji mobilnej, za zgodą 

zainteresowanego, mogą być wyświetlane oferty podmiotów obowiązanych. Wyświetlanie 

ofert następuje z zapewnieniem równego dla każdego podmiotu obowiązanego czasu 

wyświetlania ofert oraz logotypu, zarówno w zakresie długości czasu wyświetlania, jak i liczby 

wyświetleń w ciągu dnia. Kolejność wyświetlania ofert następuje losowo, a zmiana kolejności 

ich wyświetlania następuje każdego dnia. 

Art. 12. 1. PFR, w systemie CIE, prowadzi rejestr zainteresowanych, w którym 

gromadzi dane, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 10 i 11. 

2. PFR, w systemie CIE, prowadzi następujące ewidencje:  
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1) rachunków członków funduszy emerytalnych; 

2) indywidualnych kont emerytalnych; 

3) indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego; 

4) rachunków pracowniczych programów emerytalnych; 

5) rachunków pracowniczych planów kapitałowych 

- w których gromadzi dane, o których mowa w art. 6 ust. 3. 

3. Podmiot obowiązany współpracuje z PFR w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic 

pomiędzy danymi zgromadzonymi przez podmiot obowiązany a danymi zgromadzonymi w 

rejestrze i ewidencjach, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2. 

4. PFR, dane dotyczące pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w art. 6 

ust. 3, pozyskuje z Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, o której mowa w art. 58 

ust. 1 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

5. PFR przyłączy do systemu CIE system teleinformatyczny, przy użyciu którego 

prowadzi Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Art. 13. 1. ZUS i KRUS przekazują w drodze teletransmisji do systemu CIE informacje 

dotyczące zainteresowanych, o których mowa odpowiednio w art. 6 ust. 2, po otrzymaniu 

z systemu CIE imienia (imion) i nazwiska zainteresowanego oraz jego numeru PESEL, a gdy 

zainteresowanemu nie nadano numeru PESEL – serii i numeru dowodu osobistego lub 

paszportu. 

2. PFR uzgadnia, w drodze porozumienia zawartego na piśmie, z ZUS i KRUS formaty, 

terminy i zakres informacji przekazywanych do systemu CIE. 

Art. 14. 1. Podmioty obowiązane przekazują informacje emerytalne do systemu CIE, 

w drodze teletransmisji, przy czym instytucje finansowe zarządzające PPK przekazują 

informacje emerytalne za pomocą systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest 

Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

2. Pomiot obowiązany, z wyjątkiem instytucji finansowej zarządzającej PPK, przyłącza 

do systemu CIE system teleinformatyczny, w którym gromadzi informacje emerytalne, w celu 

przekazywania danych między tym systemem teleinformatycznym a systemem CIE, 

z uwzględnieniem ust. 3 i 4. 

3. Podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 1, może przyłączyć system 

teleinformatyczny, w którym gromadzi informacje emerytalne do systemu CIE za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego podmiotu trzeciego, w szczególności podmiotu, 
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któremu powierzył prowadzenie rejestru członków funduszu emerytalnego, przyjmowanie 

wpłat na rzecz zainteresowanych lub dokonywanie na ich rzecz wypłat. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

organizacyjne i techniczne przyłączania do systemu CIE systemów teleinformatycznych 

wykorzystywanych przez podmioty obowiązane, w których gromadzone są informacje 

emerytalne, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych. 

Art. 15. 1. Podmioty obowiązane, z wyjątkiem instytucji finansowych zarządzających 

PPK, zgłaszają PFR gotowość przyłączenia systemów teleinformatycznych do systemu CIE 

przed dniem: 

1) zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie IKE; 

2) zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie IKZE; 

3) przyjęcia pierwszej deklaracji o przystąpieniu do pracowniczego programu emerytalnego 

– w przypadku pracowniczego programu emerytalnego prowadzonego przez pracownicze 

towarzystwo; 

4) zawarcia pierwszej umowy: 

a) o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, 

b) grupowego ubezpieczenia na życie pracowników w formie grupowego 

ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, 

c) o zarządzanie zagraniczne pracowniczym programem emerytalnym 

- w celu prowadzenia pracowniczego programu emerytalnego; 

5) otwarcia pierwszego rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego. 

2. PFR uzgadnia z podmiotami obowiązanymi, o których mowa w ust.1, termin 

przyłączenia ich systemów teleinformatycznych do systemu CIE. 

3. Jeżeli podmiot obowiązany, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 2, nie zgłosi 

gotowości przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do systemu CIE albo nie 

przyłączy systemu teleinformatycznego do systemu CIE w terminie, o którym mowa w ust. 2, 

minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek PFR, nakazuje podmiotowi 

obowiązanemu, w drodze decyzji administracyjnej, przyłączenie jego systemu 

teleinformatycznego do systemu CIE w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące od 

dnia złożenia wniosku przez PFR. Minister właściwy do spraw informatyzacji nadaje decyzji 

rygor natychmiastowej wykonalności. 
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Art. 16. 1. Podmioty obowiązane, z wyjątkiem instytucji finansowych zarządzających 

PPK, w terminie trzech dni roboczych od dnia przyłączenia swojego systemu 

teleinformatycznego do systemu CIE, przekazują dotychczas zgromadzone informacje 

emerytalne dotyczące posiadaczy produktów emerytalnych do systemu CIE, chyba że PFR 

określi dłuższy termin. 

2. Podmiot obowiązany, który wykonał obowiązek określony w ust. 1, przekazuje do 

systemu CIE informacje emerytalne, których jeszcze nie przekazał, nie rzadziej niż jeden raz 

w każdym dniu roboczym. PFR, w porozumieniu z podmiotem obowiązanym, może ustalić 

inną częstotliwość przekazywania informacji emerytalnych. 

3. PFR informuje podmioty obowiązane o formacie, terminach i zakresie przekazania 

informacji emerytalnych do systemu CIE.  

4. PFR, po otrzymaniu informacji emerytalnych od podmiotu obowiązanego, może 

zwracać się do ministra właściwego do spraw informatyzacji o sprawdzenie zgodności danych, 

o którym mowa w art. 6 ust. 1. 

5. Jeżeli podmiot obowiązany nie przekaże do systemu CIE informacji emerytalnych 

zgodnie z informacją PFR, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw informatyzacji, 

na wniosek PFR, nakazuje podmiotowi obowiązanemu, w drodze decyzji administracyjnej, 

przekazanie tych informacji do systemu CIE w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż 

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku przez PFR. Minister właściwy do spraw informatyzacji 

nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. 

Art. 17. Podmiot obowiązany ponosi koszty dokonania czynności określonych w art. 14-

16 oraz przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do systemu CIE. 

Art. 18. 1. PFR może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej albo 

elektronicznej, zlecić wykonywanie obsługi technicznej systemu CIE wyspecjalizowanym 

przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię należytego wywiązywania się z obowiązków 

określonych w ustawie, w szczególności zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 20 ust. 1. 

2. Przedsiębiorcy wykonujący obsługę techniczną, o której mowa w ust. 1, są 

obowiązani do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę 

danych gromadzonych i przetwarzanych w CIE, w szczególności zabezpieczenia tych danych 

przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub 

utratą. 
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3. Przedsiębiorca, któremu powierzono wykonywanie obsługi technicznej systemu CIE, 

może powierzyć realizację określonych zadań podwykonawcom, tylko za zgodą PFR, o ile 

spełniają oni warunki, o których mowa w ust. 1 i 2. 

Art. 19.  1. PFR w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w systemie CIE 

jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej 

„rozporządzeniem 2016/679”. 

2. Dane osobowe przetwarzane w systemie CIE są wykorzystywane adekwatnie, 

w sposób stosowny i ograniczony, wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia i 

realizacji usług elektronicznych określonych w ustawie, na potrzeby postępowań właściwych 

organów prowadzonych na podstawie ustaw oraz sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 

28 ust. 1.  

3. PFR przechowuje w systemie CIE dane otrzymane z ZUS i KRUS przez czas 

niezbędny do realizacji danej usługi elektronicznej. Dane będą usuwane niezwłocznie po 

realizacji tej usługi elektronicznej.  

4. PFR przechowuje w systemie CIE dane pozyskane od podmiotów obowiązanych , 

chyba że gromadzi te dane w rejestrach i ewidencjach, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2. 

5. PFR może wykonać obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 

i 2 rozporządzenia 2016/679 przez udostępnienie informacji, o których mowa w tych 

przepisach, za pomocą systemu CIE. 

6. PFR wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 15 rozporządzenia 2016/679. 

7. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać tylko osoby posiadające 

upoważnienie na piśmie. Osoby te zobowiązują się na piśmie do zachowania tych danych 

w tajemnicy. 

8. Świadczenie usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, które wymagają 

profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia 2016/679, wymaga odrębnej zgody 

zainteresowanego. 

9. Po usunięciu profilu CIE PFR anonimizuje dane powiązane z tym profilem po okresie 

nie dłuższym niż 5 lat od dnia usunięcia profilu.  
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Art. 20. 1. Informacje uzyskane w związku z obsługą CIE przez PFR lub 

przedsiębiorców, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 3, podlegają obowiązkowi zachowania 

w tajemnicy, z wyjątkiem ust. 5.  

2. Zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. 1, są osoby sprawujące 

funkcje kierownicze, pracownicy i osoby pozostające z PFR lub przedsiębiorcami, o których 

mowa w art. 18 ust. 1 i 3, w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym 

charakterze, mający dostęp do danych, o których mowa w ust. 1. 

3. Do tajemnicy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje 

się przepisy o tajemnicy zawodowej, o której mowa odpowiednio w ustawie z dnia 27 maja 

2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140), ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. 

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie z dnia 11 września 2015 r. 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328 

oraz z 2022 r. poz. 655). 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nieograniczony w czasie i wiąże także po 

śmierci zainteresowanego. 

5. Osoby, o których mowa w ust 2, mają obowiązek udzielenia informacji stanowiących 

tajemnicę, o której mowa w ust. 1, wyłącznie na żądanie: 

1) sądu lub prokuratora – w związku z toczącym się postępowaniem; 

2) ministra właściwego do spraw informatyzacji – w związku ze sprawowaniem nadzoru nad 

funkcjonowaniem CIE; 

3) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z sprawowaniem nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych. 

Art. 21. 1.Minister właściwy do spraw informatyzacji sprawuje nadzór nad 

funkcjonowaniem CIE. 

2. W zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

informatyzacji:  

1) prowadzi kontrole PFR, podmiotów obowiązanych i przedsiębiorców, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 i 3; 

2) wzywa do usunięcia naruszenia prawa; 

3) nakłada kary pieniężne; 

4) może żądać wyjaśnień i informacji dotyczących funkcjonowania CIE; 
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5) współpracuje z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego,  ministrem 

właściwym do spraw instytucji finansowych, ministrem właściwym do spraw rozwoju 

wsi, Komisją Nadzoru Finansowego, Prezesem ZUS i Prezesem KRUS oraz Prezesem 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają uprawnień Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

4. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 

oraz z 2022 r. poz. 24). 

Art. 22. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa PFR, podmioty 

obowiązane, przedsiębiorców, o których mowa w art. 18 ust 1 i 3, w drodze decyzji 

administracyjnej, do usunięcia w wyznaczonym terminie naruszenia prawa. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów obowiązanych, które: 

1) nie wykonały decyzji administracyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 5; 

2) nie zgłosiły PFR gotowości przyłączenia systemu teleinformatycznego do systemu CIE w 

terminie, o którym mowa w komunikacie wydanym na podstawie  art. 40; 

3) nie przekazały do systemu CIE informacji emerytalnych w terminie, o którym mowa w 

art. 42.  

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji zawiadamia inny właściwy organ 

o podejrzeniu naruszenia prawa, jeżeli nie jest organem właściwym. 

Art. 23. 1.Minister właściwy do spraw informatyzacji może żądać od PFR, ZUS, KRUS, 

podmiotów obowiązanych oraz przedsiębiorców, o których mowa w art. 18 ust. 1 i 3, 

wyjaśnień i informacji, dotyczących bezpośrednio funkcjonowania CIE, utworzenia systemu 

CIE lub mających wpływ na świadczenie usług elektronicznych za pomocą systemu CIE, 

niezbędnych do wykonywania uprawnień nadzorczych. 

2. PFR, ZUS, KRUS, podmioty obowiązane oraz przedsiębiorcy, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 i 3, na żądanie ministra właściwego do spraw informatyzacji, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych, są 

obowiązani udzielać informacji lub udostępniać dokumenty, które są bezpośrednio związane z 

funkcjonowaniem CIE lub mają wpływ na świadczenie usług elektronicznych za pomocą 

systemu CIE. 
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Art. 24. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji nakłada na podmiot obowiązany, 

w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł, jeżeli pomimo wezwania, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1, w wyznaczonym terminie nie przywróci stanu zgodnego 

z prawem. 

2. Kolejna kara pieniężna, w takiej samej wysokości jak kara, o której mowa w ust. 1, 

może być nałożona po upływie kolejnych 30 dni od dnia niewykonania w terminie decyzji, 

o której mowa w art.  22 ust. 1. 

Art. 25. Minister właściwy do spraw informatyzacji nakłada na podmiot obowiązany, 

w drodze decyzji,  karę pieniężną w wysokości do 100 000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc, 

w którym podmiot obowiązany, który: 

1) wbrew decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 3, nie przyłączył swojego systemu 

teleinformatycznego do systemu CIE; 

2) wbrew decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 5, nie przekazał do systemu CIE informacji 

emerytalnych, o których mowa w art. 16 ust. 1; 

3) nie zgłosił PFR gotowości przyłączenia swoich systemów teleinformatycznych do 

systemu CIE w terminie, o którym mowa w komunikacie wydanym na podstawie art. 40; 

4) nie przekazał do systemu CIE informacji emerytalnych w terminie, o którym mowa w 

art. 42. 

Art. 26. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej, o której mowa w art. 24 i 25, minister 

właściwy do spraw informatyzacji kieruje się wagą i skalą naruszeń prawa oraz 

okolicznościami, w których do nich doszło. 

Art. 27. 1. Środki finansowe uzyskane z kar pieniężnych, o których mowa w art. 24 i 25, 

stanowią dochód budżetu państwa. 

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, 

na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

3. Koszty związane z uiszczeniem kary pieniężnej pokrywa wpłacający. 

Art. 28. 1. PFR corocznie sporządza raport o funkcjonowaniu CIE i zgromadzonych 

informacjach emerytalnych. 

2. PFR przesyła raport o funkcjonowaniu CIE i zgromadzonych informacjach 

emerytalnych w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport,  

ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, ministrowi właściwemu do spraw instytucji 
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finansowych, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz Komisji Nadzoru Finansowego.  

3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, w drodze rozporządzenia, określi 

szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie, o którym mowa w ust. 1, oraz format 

danych w którym ma być przesłany, mając na uwadze zapewnienie kompletności zebranych 

danych o informacjach emerytalnych, skuteczność nadzoru nad rynkiem finansowym oraz 

ochronę danych osobowych zgromadzonych w związku z udostępnianiem informacji 

emerytalnych. 

Art. 29. 1.PFR pokrywa wydatki na utworzenie systemu CIE z: 

1) dotacji celowych z budżetu państwa udzielanych przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji; 

2) środków własnych; 

3) innych przychodów. 

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie mogą: 

1) przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich 

poniesionych przez PFR; 

2) obejmować dofinansowania działalności gospodarczej PFR. 

3. Wydatki na utworzenie systemu CIE poniesione przez PFR ze środków własnych, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną zwrócone łącznie z wynagrodzeniem za usługi związane 

z funkcjonowaniem systemu CIE, określonym w umowie zawartej z ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji. 

4. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa w szczególności: 

1) szczegółowe wskazanie usług związanych z utworzeniem systemu CIE;  

2) wysokość lub zasady wyliczenia oraz okres wypłaty wynagrodzenia przysługującego 

PFR, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniające warunki rynkowe oraz zasady 

udzielania pomocy publicznej. 

Art. 30. 1.PFR pokrywa koszty utrzymania i zarządzania systemem CIE z: 

1) wynagrodzenia za usługi utrzymania i zarządzania systemem CIE określonego w umowie 

zawartej z ministrem właściwym do spraw informatyzacji; 

2) innych przychodów. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa w szczególności: 
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1) szczegółowe wskazanie usług utrzymania i zarządzania systemem CIE;  

2) wysokość lub zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenia przysługującego PFR, 

uwzględniające warunki rynkowe oraz zasady udzielania pomocy publicznej. 

Art. 31. 1. PFR zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 

dotyczącej systemu CIE, w szczególności środków finansowych, o których mowa w art. 29 ust. 

1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 pkt 1, oraz wydatków dokonywanych z tych środków, zgodnie z zasadami 

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 

2105 i 2106) w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

2. W zakresie nieuregulowanym w art. 29 i art. 30 stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. 

zm.4)). 

Art. 32. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105) w art. 191 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Tryby i formy przesyłania informacji, które mogą być stosowane w danym 

funduszu, określa jego statut, z uwzględnieniem ust. 1c.”; 

2) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu: 

„1c. Informację, o której mowa w ust. 1, fundusz udostępnia także za pomocą 

systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest Centralna Informacja 

Emerytalna, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia … o Centralnej Informacji 

Emerytalnej (Dz. U. poz. …..).”. 

Art. 33. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.5)) w art. 50 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 1a w pkt 3 wyrazy „ust. 1b-1f i 2” zastępuje się wyrazami „ 1c-1f i 2”;  

2) uchyla się ust. 1b; 

3) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Ubezpieczonemu podaje się informację o wysokości hipotetycznej emerytury 

jaką uzyskałby: 

                                                           
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 

1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655.  
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 1621, 

1834, 1981 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 665 i 755. 
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1) w wieku emerytalnym, wynoszącym 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny, lub 

w wieku, o którym mowa w ust. 1d i 1e według stanu konta ubezpieczonego 

i subkonta, jeżeli ubezpieczony posiada subkonto, oraz  

2) w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za każdy pełny miesiąc przypadający do 

osiągnięcia tego wieku na jego koncie ubezpieczonego i subkoncie, jeżeli 

ubezpieczony posiada subkonto, była ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki 

obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, 

o których mowa w ust. 1 oraz kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty 

prolongacyjnej ogółem, o których mowa w ust. 1a pkt 2a, przez wyrażony 

w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu  

- przy uwzględnieniu prognozy dotyczącej odpowiednich wskaźników rocznych 

waloryzacji składek, o których mowa w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wskaźników rocznej waloryzacji, o których 

mowa w art. 40c, zdyskontowaną prognozowanymi średniorocznymi wskaźnikami 

wzrostu cen towarów i usług ogółem na moment podania informacji, przy czym brane są 

wskaźniki uwzględniane w prognozie, o której mowa w art. 61 ust. 5, sporządzonej 

w poprzednim roku.”;  

4) w ust. 1d-1g skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w ust. 1b”; 

5)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na 

koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane 

1) sądom i prokuratorom; 

2) organom podatkowym; 

3) Państwowej Inspekcji Pracy; 

4) Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej; 

5) komornikom sądowym i organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 

17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 479 ); 

6) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do 

rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; 

7) ministrowi właściwemu do spraw rodziny;  
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8) ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego;  

9) organom realizującym świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze; 

10) ośrodkom pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy 

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych 

– centrom usług społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie i publicznym 

służbom zatrudnienia; 

11) Komisji Nadzoru Finansowego; 

12) Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym 

mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia Centralnej Informacji Emerytalnej; 

13) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie. prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 207) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 

„Art. 4a. W celu realizacji ustawowych zadań Komisja może żądać od Polskiego 

Funduszu Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 2 pkt 8 

lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), informacji związanych z funkcjonowaniem Centralnej 

Informacji Emerytalnej, o której mowa w przepisach ustawy  z dnia ……… o Centralnej 

Informacji Emerytalnej (Dz. U. z. … poz. …), z wyjątkiem informacji emerytalnych.”.    

Art. 35.  W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) dane osobowe - imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, serię i numer 

dowodu osobistego lub paszportu, bądź innego dokumentu potwierdzającego 
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tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego oraz 

adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu 

komórkowego;”; 

b) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu: 

„22) Centralna Informacja Emerytalna – zespół rozwiązań organizacyjno¬ 

technicznych, o którym mowa w art.  1 ustawy z dnia ………  o Centralnej 

Informacji Emerytalnej (Dz. U. …… poz. …..).”; 

2) w art. 11 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Wskazanie osoby uprawnionej zawiera imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL,  

serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, informację o udziale w środkach, które 

przypadają tej osobie po śmierci ubezpieczonego, oraz adres korespondencyjny, adres 

poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.”; 

3) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Instytucja finansowa udostępnia oszczędzającemu, za pomocą Centralnej 

Informacji Emerytalnej: 

1) dane identyfikujące IKE lub IKZE; 

2) datę pierwszej wpłaty albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, 

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej; 

3) sumę wpłat w każdym roku kalendarzowym; 

4) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE 

oszczędzającego; 

5) informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych 

pracodawcy prowadzącego program emerytalny, dokonujących tych wypłat; 

6) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji 

finansowej dokonującej częściowego zwrotu; 

7) sumę wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE 

oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego; 

8) wysokość i datę wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty.”. 

Art. 36. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 671) w art. 66 w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje pkt 16 w 

brzmieniu: 
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„16) Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa 

w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933)”. 

Art. 37. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 510 z późn. zm.6) w art. 46 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 

w brzmieniu: 

„7) Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym 

mowa w art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 

mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).”. 

Art. 38. W ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1342) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 74: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ewidencję uczestników PPK tworzy się na podstawie danych wynikających 

z zapisów na rachunkach PPK uczestników PPK oraz danych pozyskanych z 

Centralnej Informacji Emerytalnej.”, 

b) w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

„13) dane osoby uprawnionej albo osób uprawnionych, obejmujące nazwisko i imię 

datę urodzenia, numer PESEL lub numer NIP, serię i numer dowodu osobistego 

lub paszportu, a także udział w środkach, które przypadają tej osobie.”;  

2) w rozdziale 10 po art. 76 dodaje się art. 76a w brzmieniu: 

„Art. 76. PFR, w celu wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia ….  

o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. ….), przesyła dane zgromadzone 

w ewidencji PPK, do ewidencji rachunków pracowniczych planów kapitałowych, 

o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 5 tej ustawy.”. 

Art. 39. W ustawie z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 

poz. 350 i 583) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 80 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o której 

mowa art. 2 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

                                                           
6) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350, 583, 

655 i 830. 
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państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933), zwany dalej „Polskim Funduszem Rozwoju”, 

w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia ……. o Centralnej Informacji 

Emerytalnej (Dz. U. poz. ….), posiada dostęp do zgromadzonych w Rejestrze 

Dokumentów Paszportowych  danych, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1, oraz serii, 

numeru i daty ważności dokumentu paszportowego.”; 

2) w art. 86 w pkt 19 dodaje się przecinek oraz pkt 20 w brzmieniu: 

„20)  Polskiemu Funduszowi Rozwoju”. 

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi w drodze komunikatu 

ogłaszanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej terminy: 

1) rozpoczęcia funkcjonowania Centralnej Informacji Emerytalnej; 

2) uruchomienia systemu CIE; 

3) osiągnięcia gotowości technicznej systemu CIE do podłączenia innych systemów 

teleinformatycznych; 

4) przyłączenia do systemu CIE systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego PFR 

prowadzi Ewidencję Pracowniczych Planów Kapitałowych; 

5) zgłoszenia PFR gotowości przyłączenia do systemu CIE systemów teleinformatycznych:  

a) ZUS, 

b) KRUS, 

c) podmiotów obowiązanych; 

6) rozpoczęcia świadczenia usług elektronicznych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2; 

7) przekazywania podmiotom obowiązanym danych w trybie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 5; 

8) przekazywania informacji, oświadczeń i wniosków w systemie teleinformatycznym ZUS, 

o którym mowa w art. 10 ust. 1; 

9) wyświetlania ofert podmiotów obowiązanych, o którym mowa w art. 11 ust. 3. 

2. Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dwa lata od dnia 

ogłoszenia ustawy. 

Art. 41. 1. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa 

będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 215.000.000,00 zł, w tym w: 

1) 2022 r. – 20 000 000 zł; 

2) 2023 r. – 23 000 000 zł; 

3) 2024 r. – 23 000 000 zł; 

4) 2025 r. – 23 000 000 zł; 
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5) 2026 r. – 23 000 000 zł; 

6) 2027 r. – 23 000 000 zł; 

7) 2028 r. – 20 000 000 zł; 

8)  2029 r. – 20 000 000 zł; 

9) 2030 r. – 20 000 000 zł; 

10)  2031 r. – 20 000 000 zł. 

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany 

mechanizm korygujący, polegający na ograniczeniu wydatków PFR na budowę i utrzymanie 

systemu CIE.  

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym 

mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest 

minister właściwy do spraw informatyzacji. 

Art. 42.  Podmioty obowiązane, w terminie 1 miesiąca od dnia przyłączenia swoich 

systemów teleinformatycznych do systemu CIE, zawiadomią PFR o możliwości przekazania 

informacji emerytalnych określonych w niniejszej ustawie. Do przekazania informacji 

emerytalnych, o których mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się przepis art. 16 ust. 2-4. 

Art. 43. PFR przesyła pierwszy raport, o którym mowa w art. 28 ust. 2, po upływie 1 

roku od dnia uruchomienia CIE, określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 40. 

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 4 ust. 3 i art. 14 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia; 

2) art. 33 pkt 1-4,  który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 

niniejszej ustawy. 
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UZASADNIENIE 

Potrzeba i cel uchwalenia ustawy 

Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu 

kariery zawodowej oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych, 

reformy i przekształcenia w OFE spowodowało, że Polacy nie mają komfortu panowania nad 

całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o przyszłości. Co prawda instytucje 

finansowe i ZUS dostarczają informacji o stanie kont, udostępniają także internetowo 

możliwość sprawdzania stanu rachunków, ale jest to wiedza rozproszona, wymagająca 

posiadania i pamiętania kilku loginów i haseł dostępowych. Ponadto, informacje te są również 

prezentowane różnej formie. Nie ma jednego, spójnego, docelowego miejsca, gdzie taką 

informację można całościowo uzyskać bez konieczności zwracania się do wielu instytucji. 

Powoduje to także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, 

a nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności.  

Utrudniony dostęp do informacji o środkach ze składek i dobrowolnych wpłatach 

w praktyce uniemożliwia ocenę poziomu świadczeń, na jakie zainteresowani mogą liczyć 

w przyszłości. Ponadto, osoby gromadzące oszczędności nie mają wiedzy i pewności, czy 

wskazały w razie swojej śmierci osoby uposażone do odbioru pozostałych po nich środków. 

To powoduje trudności w ich wypłatach. Z tych względów informacje o stanie kont 

emerytalnych oraz możliwość łatwego sprawdzenia swoich danych osobowych i dyspozycji 

w poszczególnych produktach emerytalnych, a tym samym zapoznanie się także z szacunkową 

wysokością przyszłych świadczeń są niezwykle potrzebne. 

Powołanie do życia CIE będzie odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, mitygować 

lęki oraz pozwoli Polakom lepiej planować przyszłość, o którą - jak wynika z badań - się 

martwią. Nawet 39% Rodaków twierdzi, że co najmniej raz w miesiącu dopadają ich obawy 

związane z długoterminowym planowaniem finansów. Polacy są też zdecydowanie mniej 

przekonani o możliwości zapewnienia sobie komfortowej emerytury niż mieszkańcy innych 

krajów - 9% Polaków vs. 29% osób na świecie (Źródło: raport pt. „Nowa umowa społeczna: 

Wspieranie oszczędzających w zmieniającym się świecie”, Ankieta Przygotowania 

Emerytalnego AEGON, 2019). 

Brak wiedzy Polaków na temat funkcjonującego systemu ubezpieczeń opisują także 

badania ZUS i Instytutu Spraw Publicznych pt. „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń 

społecznych. Raport z badań” (Warszawa 2016), z których wynika m.in., że  „Polacy niewiele 

wiedzą na temat systemu ubezpieczeń społecznych – tylko 7% prezentuje poziom wiedzy, który 
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można uznać za zadowalający, brak wiedzy sprawia, że ocenami dotyczącymi systemu 

ubezpieczeń społecznych rządzą emocje, dominującym uczuciem związanym z polskim 

systemem ubezpieczeń społecznych jest niepewność – obawa, czy w przyszłości w ogóle będą 

wypłacane emerytury, a jeśli tak, to czy zapewnią jakikolwiek akceptowalny poziom życia, 

Polacy nie mają ani wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ani ugruntowanych 

poglądów na temat relacji państwo–obywatel i tego, jaki model ubezpieczeń społecznych 

powinien funkcjonować, ponad połowa Polaków szuka informacji na temat ubezpieczeń 

społecznych.” 

Pokazuje to obraz Polaków jako osób martwiących się o swoją przyszłość, choć 

z drugiej strony nie mających specjalnie wiedzy jak działać, by te lęki zredukować. Bez 

wątpienia powołanie do życia CIE i możliwość wglądu w całość oszczędności emerytalnych 

pozwoli lepiej poznać stan swojej „emerytalnej zamożności” oraz zaplanować takie działania, 

by mniej martwić się o przyszłość. 

To tym bardziej istotne, że Polacy mają do dyspozycji coraz więcej pieniędzy, które 

mogą oszczędzać. Jak wynika z danych GUS zawartych w opracowaniu „Sytuacja gospodarstw 

domowych w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” (GUS) 

w 2020 r. osoba żyjąca w kraju gospodarstwie domowym dysponowała średnio dochodem w 

wysokości 1919 zł, a jej wydatki wyniosły 1210 zł. Oznacza to, że nadwyżka dochodu nad 

wydatkami sięgnęła 37%, co było wartością rekordową od 1989 r. Na przykład 10 lat wcześniej 

(w 2010 r.) ta nadwyżka sięgała zaledwie 12%. Polacy mają zatem kapitał i możliwości, by 

dodatkowo oszczędzać, ale nie robią tego m.in. ze względu na niewystarczającą wiedzę 

dotyczącą możliwości lokowania nadwyżek oraz swojej przyszłości emerytalnej. 

O niewydajnym sposobie oszczędzania i gromadzenia nadwyżek finansowych 

świadczą też dane dotyczące tego, gdzie Polacy trzymają swoje oszczędności. Zgodnie 

z przygotowywanym co miesiąc przez Polski Fundusz Rozwoju zestawieniem wartość 

aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) 

wyniosła na koniec drugiego kwartału 2021 r. 1,800 mld zł, co było kwotą o 16,0% wyższą niż 

na koniec II kw. 2020 r. i o 0,8% większą niż w I kwartale 2021 r. Niestety nadwyżki te były 

w zdecydowanej większości zgromadzone w instrumentach finansowych, które przynoszą 

Polakom realne (po uwzględnieniu inflacji) straty. Na koniec II kwartału 2021 r. gospodarstwa 

domowe w gotówce zgromadziły aż 322,5 mld zł, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym 

kwartale rok temu. Gotówka jest drugim największym składnikiem aktywów finansowych 

gospodarstw domowych, ustępując jedynie bieżącym depozytom rozliczeniowym. W stosunku 

do PKB dysponujemy największą ilością gotówki spośród wszystkich krajów Unii 
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Europejskiej. Z kolei w depozytach bieżących (także oprocentowanych na minimalnym 

poziomie) zgromadziliśmy 846,5 mld zł. Oznacza to, że blisko 1,2 bln zł Polacy trzymają w 

aktywach, które realnie przynoszą im straty. Powołanie do życia CIE może zmienić te nawyki 

i spowodować, że Polacy będą chętniej oszczędzać w bardziej opłacalnych dla siebie 

instrumentach. 

Centralna Informacja Emerytalna, gromadząc dane ze wszystkich filarów 

zabezpieczenia emerytalnego (publiczny, firmowy, indywidualny), spełniałaby 3 podstawowe, 

niezwykle istotne z punktu widzenia obywateli i systemu zadania: 

1. Dostarczenie informacji poglądowej o stanie oszczędności emerytalnych i wysokości 

przyszłego świadczenia. Polacy mogliby dzięki temu w aplikacji mobilnej lub na stronie 

internetowej w jednym miejscu zobaczyć ile pieniędzy zgromadzili na przyszłe świadczenia 

i jaka będzie lub może być ich wysokość w przyszłości. Ta użyteczność CIE dostarczałaby 

zatem kompleksowej informacji ze wszystkich systemów w jednym miejscu, miałaby też 

wbudowane kalkulatory wysokości przyszłych świadczeń, dostarczałaby informacji 

o bieżących i przeszłych przelewach od pracodawców (dodatkowa funkcja kontrolna firm 

ze strony obywateli, możliwość sięgnięcia do historii rachunku) oraz z instytucji 

finansowych. Taka konstrukcja umożliwi kontrolę całości kapitału emerytalnego w jednym 

miejscu. 

2. Możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej, w jednym 

miejscu. Obecnie wiele instytucji finansowych (np. TFI czy PTE prowadzące PPK, PTE 

prowadzące OFE) oraz ZUS są zobowiązane do wysłania listownych/mailowych informacji 

o stanie kont emerytalnych swoich klientów. Jest to masowa korespondencja. Rodzi to nie 

tylko określone koszty, ale ze względu na często nieaktualne dane adresowe/mailowe nie 

dociera do adresatów. Powołanie do życia CIE zdecydowanie ten proces informowania 

ubezpieczonych o stanie ich kont uprości i spowoduje, że będzie on bardziej efektywny 

i tańszy.  

3. Możliwość aktualizacji danych osobowych przy pomocy rejestrów publicznych. Obecnie, 

np. po zmianie adresu zamieszkania czy numeru dowodu osobistego obywatele chcący 

zachować aktualne dane i otrzymywać z instytucji bieżące informacje muszą udać się do 

każdej z nich osobno, by zgłosić nowe dane. Co więcej, często odbywa się to w postaci 

papierowej co utrudnia im życie, podraża koszty całego systemu, może też powodować 

pomyłki i konieczność składania wyjaśnień lub korekt. System CIE będzie umożliwiał ich 

użytkownikom złożenie tylko jednej, elektronicznej dyspozycji zmiany danych, które 

zostaną przekazane za jej pośrednictwem do wszystkich instytucji, w których konta ma 
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obywatel. System CIE będzie też komunikował się z rejestrem PESEL, więc osoba 

zmieniająca podstawowe dane w tym rejestrze (np. nazwisko czy numer dowodu) będzie 

miała automatycznie aktualizowane te dane w bazach instytucji, gromadzących jej 

oszczędności emerytalne. Takie rozwiązanie spowoduje nie tylko ogromne ułatwienie dla 

obywateli, ale także dla dużej liczby instytucji obsługujących system. 

Ponieważ szeroko rozumiane informacje emerytalne to dane wrażliwe i o dużym 

znaczeniu, a także ze względu na skalę tego zadania nie jest możliwe zbudowanie centralnego 

systemu informatycznego gromadzącego i udostepniającego informacje emerytalne bez 

wyraźnej podstawy prawnej. Uregulowanie CIE, w tym systemu CIE w ustawie pozwala także 

na przyjęcie rozwiązań dostosowanych do różnych systemów: ZUS, KRUS, komercyjnych 

instytucji finansowych, itp. Projektowana ustawa stanowi zatem uzupełnienie nie jednej, ale 

wielu uregulowań rangi ustawowej. 

CIE będzie przedstawiać użytkownikowi zagregowane informacje o uczestnictwie 

w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach: 

 filar publiczny - na który składają się przede wszystkim system powszechny prowadzony 

przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  

 prywatny filar pracowniczy, współtworzony lub tworzony przez pracodawców – na który 

składają się konta w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) oraz w Pracowniczych 

Programach Emerytalnych (PPE), 

 prywatny filar indywidualny – na który składają się Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), 

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Otwarte Fundusze 

Emerytalne (OFE).  

W  proces powstawania CIE zaangażowane będą różne podmioty. Dzięki ścisłej 

współpracy KPRM z ZUS, KRUS, PFR, a także z instytucjami finansowymi 

i ubezpieczeniowymi oraz agentami transferowymi, powstanie system dostarczający możliwie 

pełnej i kompleksowej informacji o stanie i możliwościach dalszego oszczędzania oraz 

oferujący zestaw narzędzi do administrowania tymi oszczędnościami. Podstawowe zadania 

poszczególnych uczestników procesu  są następujące: 

 KPRM (dział informatyzacja): integracja systemu CIE z serwisem internetowym gov.pl 

i publiczną aplikacją mobilną, integracja z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej 

(WK) w zakresie uwierzytelnienia użytkownika CIE, dostęp i wymiana informacji 

pozyskanych z rejestrów publicznych (SRP), 
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 ZUS i KRUS: udostępnianie informacji o kontach i subkontach ubezpieczonych, działania 

informacyjne i promocyjne systemu CIE, które związane są z działalnością ZUS i KRUS, 

 PFR i podmioty grupy PFR: opracowanie architektury, uruchomienie i wdrożenie 

infrastruktury informatycznej systemu CIE (poza zadaniami wykonywanymi przez inne 

instytucje), koordynacja działań między instytucjami systemu CIE, budowa i utrzymywanie 

baz danych, wdrożenie usług oferowanych w systemie CIE. 

 Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi: integracja i cykliczne 

zasilanie systemu CIE informacjami emerytalnymi, wymiana lub pośredniczenie 

w wymianie informacji (agenci transferowi) z systemem CIE. 

Polski Fundusz Rozwoju posiada kompetencje do budowy CIE, z następujących 

względów: PFR jest spółką Skarbu Państwa oferującą instrumenty służące rozwojowi 

przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, która inwestuje 

w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy Państwa, PFR ściśle współpracuje 

z innymi instytucjami rozwoju tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju 

Przemysłu, Korporacją Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji 

i Handlu oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w celu realizacji Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju. Posiada zarówno unikalny status, jak i doświadczenie. Jako 

spółka Skarbu Państwa realizująca misję publiczną, PFR jest instytucją, której łatwiej 

kooperować z publicznymi ubezpieczycielami (ZUS, KRUS) oraz jednostkami administracji, 

które będą współpracować przy budowie CIE. Z drugiej strony jako instytucji działającej na 

rynku doradczym i ubezpieczeniowym łatwo będzie jej współpracować z instytucjami 

finansowymi, prowadzącymi rachunki oszczędnościowe (IKE, IKZE, PPK, OFE) swoich 

klientów. 

System CIE będzie zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej, 

pośredniczącym w uwierzytelnianiu w krajowych usługach online za pomocą środków 

identyfikacji elektronicznej wydanych przez różne podmioty w ramach systemów identyfikacji 

elektronicznej. Istotne są także kompetencje związane z wdrażanym przez PFR od końca 

2019 r. programem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przy tej okazji PFR zbudował we 

współpracy z partnerem zewnętrznym m.in. rozbudowany system informatyczny, 

ewidencjonujący uczestników i podmioty PPK. PFR uruchomił też portal internetowy 

dedykowany PPK, prowadzi obsługę telefoniczną programu oraz przeprowadza akcję 

edukacyjną dla obywateli i firm. Buduje także kompetencje wewnątrz organizacji.  
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PFR, na podstawie zawartego porozumienia, będzie tworzył ten system we współpracy 

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz komórki organizacyjne KPRM powołane do 

obsługi działu administracji rządowej Informatyzacja. 

Należy dodać, że rozwiązania podobne do projektowanej Centralnej Informacji 

Emerytalnej zostały utworzone lub są aktualnie tworzone w państwach wysoko rozwiniętych, 

w których system emerytalny – podobnie jak w Polsce – obejmuje zarówno filar publiczny jak 

i filary kapitałowe (oszczędnościowe). Udostępnienie kompletnej i wiarygodnej informacji 

postrzega się jako kluczowy element budowania świadomości znaczenia oszczędzania na okres 

po zakończeniu kariery zawodowej oraz zwiększenie przejrzystości rynku produktów 

emerytalnych. Jedną tzw. tablicę emerytalną (ang. pension dashboard) utworzono już m.in. 

w Danii (1999 r.), Szwecji (2007 r.), Australii (2012 r.) i Holandii (2008 r.). Plany utworzenia 

takich systemów informacji emerytalnej są wdrażane np. w Wielkiej Brytanii. 

Podsumowując, dzięki uruchomieniu CIE możliwe będzie osiągnięcie wielu 

korzystnych efektów, w szczególności: 

 podniesienie świadomości i budowa zainteresowania produktami emerytalnymi poprzez: 

1) zapewnianie wiedzy nt. wszystkich posiadanych produktów emerytalnych oraz ich 

sald 

2) umożliwienie symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych 

3) propagowanie wiedzy nt. systemu emerytalnego oraz możliwościach zwiększenia 

bezpieczeństwa emerytalnego 

4) zapewnienie jednego, spójnego, kanału informacyjnego, który ułatwi dostęp do 

informacji o produktach emerytalnych 

Art. 1. Zakres ustawy 

Projektowany przepis art. 1 określa przedmiot ustawy. Przez Centralnej Informacji 

Emerytalnej (CIE) należy rozumieć zespół rozwiązań organizacyjno-technicznych, który ma 

dwa cele. Pierwszym celem CIE jest zapewnienie dostępu do informacji emerytalnej, w tym 

o posiadanych produktach emerytalnych, aktualnym i kompleksowym stanie zgromadzonych 

środków emerytalnych oraz ich szacowanym wpływie na wysokość przyszłych świadczeń 

emerytalnych. Drugim celem jest umożliwienie zainteresowanym korzystania z określonych 

w ustawie usług elektronicznych związanych ze świadczeniami emerytalnymi. 

Art. 2. Słowniczek pojęć ustawowych 

Projektowana ustawa w art. 2 zawiera słowniczek pojęć użytych w jej przepisach. 
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Najważniejszymi pojęciami ustawowymi są pojęcia: informacja emerytalna (pkt 4) 

i świadczenie emerytalne (pkt 13).  

Przez pojęcie informacji emerytalnej należy rozumieć dane identyfikujące 

zainteresowanego, dane dotyczące produktu emerytalnego zainteresowanego oraz dane 

o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach i innych środkach służących 

wyliczeniu przyszłych świadczeń emerytalnych zainteresowanego oraz informacje 

o szacunkowych wysokościach tych świadczeń. Informacją emerytalną w rozumieniu 

projektowanej ustawy należy zatem rozumieć dane identyfikacyjne a przede wszystkim – 

informacje o zgromadzonych środkach finansowych i innych aktywach, które są lub będą 

wykorzystywane do wypłacania świadczeń po zakończeniu aktywności zawodowej. 

Pojęcie świadczenia emerytalnego obejmuje zarówno emerytury z systemów 

publicznych (ZUS, w tym OFE, i KRUS), jak i świadczenia wypłacane przez  instytucje 

finansowe i inne podmioty prywatne (IKE, IKZE, PPE, PPK).  

W pkt 11 zdefiniowane zostało pojęcie „produktu emerytalnego”, przez które należy 

rozumieć wszelkie formy gromadzenia środków emerytalnych w ramach IKE, IKZE, PPE, OFE 

i PPK. 

Zgodnie z projektowanym art. 2 pkt 16 „zainteresowanym” jest osoba fizyczna, która 

założyła profil CIE. Profil CIE to wydzielona część systemu, która umożliwia wyświetlanie 

tylko danych dotyczących oszczędności emerytalnych danego zainteresowanego 

gromadzonych w ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK lub OFE, a także korzystania przez niego 

z usług elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE. Jeżeli zatem te osoby nie 

założą profilu CIE, nie uzyskają statusu „zainteresowanego”. Należy podkreślić, ze założenie 

profilu CIE będzie dobrowolne.  

Część przepisów ustawy dotyczy tzw. podmiotów obowiązanych. Podmiotami 

obowiązanymi w rozumieniu projektowanej ustawy są instytucje finansowe prowadzące IKE 

lub IKZE, zarządzający pracowniczym programem emerytalnym, instytucje finansowe 

zarządzające PPK oraz powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartym 

funduszem emerytalnym (art. 2 pkt 8) 

Pozostałe definicje w słowniczku wyjaśniają użyte skróty lub mają charakter 

techniczny – odsyłają do ustaw, w których dane instytucje prawne są uregulowane. 

Art. 3.  Zadania Polskiego Funduszu Rozwoju 

Zakładana konstrukcja Centralnej Informacji Emerytalnej przewiduje ścisłą 

współpracę i podział zadań między:  
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 PFR (art. 3),  

 ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 4 ust. 1),  

 ZUS i KRUS oraz podmioty obowiązane (art. 4 ust. 2). 

Podstawowym zadaniem PFR jest zapewnienie funkcjonowania systemu 

teleinformatycznego służącego do gromadzenia informacji emerytalnych oraz świadczenia 

usług elektronicznych w ramach CIE. PFR będzie zatem odpowiedzialne za gromadzenie, 

porządkowanie i organizowanie informacji emerytalnych i usług elektronicznych (tzw. back 

end). PFR nie będzie zatem świadczył usług elektronicznych bezpośrednio. Usługi 

elektroniczne, w tym udostępnianie informacji emerytalnych, będą świadczone za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji, 

czyli na stronie internetowej gov.pl albo w publicznej aplikacji mobilnej (art. 3 ust. 8). Minister 

właściwy do spraw informatyzacji będzie odpowiedzialny za pośredniczenie między 

zainteresowanym a samym systemem CIE (tzw. front end, art. 4 pkt 2 i 3).  

Zadania PFR związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu CIE określa 

projektowany przepis art. 3 ust. 2. W myśl tego przepisu, na PFR będą spoczywały obowiązki 

zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zgromadzonych w CIE, 

integralności danych zgromadzonych w CIE oraz zapewnienia podmiotom obowiązanym 

dostępu do systemu CIE, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty 

przepisów ustawy, a także przeciwdziałania uszkodzeniom systemu CIE (pkt 1-4). PFR określi 

także zasady bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym danych osobowych, oraz zapewni 

poprawność danych i rozliczalność działań dokonywanych na tych danych (art. 3 ust. 2 pkt 5-

6). Wymienione obowiązki oznaczają, że PFR będzie zobowiązany zapewnić szeroko 

rozumiane bezpieczeństwo systemu CIE. 

PFR umożliwi także integracje systemu CIE i systemów teleinformatycznych ZUS 

i KRUS oraz podmiotów obowiązanych (art. 3 ust. 3 i 4). Dla poprawnego funkcjonowania CIE 

istotne jest umożliwienie przekazywania danych do i z systemu CIE oraz prowadzenie rejestru 

zainteresowanych i określonych w ustawie ewidencji produktów emerytalnych, a także 

umożliwienie połączenia innych systemów teleinformatycznych do systemu CIE (art. 3 ust. 6). 

W zakresie systemu CIE, PFR będzie także przyznawał i zarządzał dostępem do usług 

elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE, po uwierzytelnieniu 

i zainteresowanych zgodnie z ustawą (art. 3 ust. 7).  
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Art. 4.  Zadania ministra właściwego do spraw informatyzacji, ZUS, KRUS oraz 

podmiotów obowiązanych 

W myśl projektowanego art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, minister właściwy do spraw 

informatyzacji będzie odpowiedzialny za stworzenie i obsługę tzw. front endu systemu CIE, 

czyli zapewnieniu dostępu do systemu CIE dla użytkowników (zainteresowanych). Jednym 

z głównych zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji będzie zapewnienie 

przekazywania do systemu CIE danych o uwierzytelnieniu zainteresowanego przy pomocy tzw. 

węzła krajowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b). Ponadto, do zadań ministra będzie należało także 

zapewnienie zainteresowanym, przy pomocy systemów teleinformatycznych: 

1) dostępu do profilu w CIE (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret 1); 

3) dostępu do usług elektronicznych świadczonych w systemie CIE (art. 4 ust. 1 lit. a pkt 1 

tiret 2). 

Minister będzie także zobowiązany umożliwić PFR udostępnianie usług 

elektronicznych świadczonych przy pomocy systemu CIE (art. 4 ust. 1 pkt 2). 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ZUS, KRUS i podmioty obowiązane będą zobowiązane przede 

wszystkim do przekazywania PFR posiadanych przez te instytucje danych dotyczących 

zainteresowanych, które określa projektowany art. 6 ust. 2. 

Szczegółowe warunki i zasady zachowania bezpieczeństwa danych i informacji 

przetwarzanych w systemie CIE zostaną określone w rozporządzeniu ministra właściwego do 

spraw informatyzacji (art. 4 ust. 3). 

Art. 5. Profil CIE  

Warunkiem skorzystania z usług elektronicznych świadczonych w systemie CIE 

będzie założenie profilu CIE (art. 5 ust. 1). Zarówno założenie profilu CIE, jak i korzystanie 

z usług będzie wymagało uwierzytelnienie za pomocą węzła krajowego (art. 5 ust. 2-4). Aby 

założyć profil CIE, zainteresowany będzie musiał zostać uwierzytelniony (zalogować się) 

w systemie teleinformatycznym zarządzanym przez ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, za pośrednictwem węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, przy użyciu 

środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej 

przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 

1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). Założenie profilu CIE i korzystanie z usług 

świadczonych w systemie CIE będzie dobrowolne (art. 5 ust. 5). Zainteresowany będzie mógł 

także w dowolnym czasie usunąć swój profil CIE (art. 5 ust. 6). 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uslugi-zaufania-oraz-identyfikacja-elektroniczna-18344658/art-21-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/uslugi-zaufania-oraz-identyfikacja-elektroniczna-18344658/art-21-a
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Art. 6. Dane przetwarzane w CIE   

Przepis art. 6 określa dane, które będą mogły być przetwarzane w systemie CIE. 

Wszystkie dane w systemie CIE będą przetwarzane w ściśle określonych celach. Przede 

wszystkim będą przetwarzane w celu skompletowania danych, które dotyczą ubezpieczonych 

w ZUS i KRUS oraz posiadaczy produktów emerytalnych. Zebranie takich danych jest 

niezbędne z punktu widzenia celów CIE, ponieważ dopiero odpowiednie dane umożliwią 

dostęp do możliwie kompletnej wiedzy o sytuacji danej osoby w odniesieniu do jej szeroko 

rozumianych oszczędności emerytalnych. Z wykorzystaniem tych danych będą przygotowane 

i świadczone zainteresowanym usługi elektroniczne. Należy podkreślić, że w systemie CIE 

będą przetwarzane tylko ściśle określone dane.   

Zgodnie z projektowanym art. 6 ust. 1, w systemie CIE będą mogły być przetwarzane 

następujące dane ubezpieczonych i posiadaczy produktów emerytalnych:  

1) dane identyfikacyjne: nazwisko i imię (imiona); data urodzenia; płeć; numer PESEL; 

obywatelstwo lub status bezpaństwowca; 

2) dane dokumentów tożsamości: seria, numer i data ważności ostatnio wydanego dowodu 

osobistego obywatela polskiego; seria, numer i data ważności ostatniego wydanego 

paszportu obywatela polskiego; seria, numer i data ważności ważnego dokumentu podróży 

cudzoziemca lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo; 

3) dane kontaktowe: adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jeżeli posiada; adres 

korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu kontaktowego, jeżeli 

został przekazany przez zainteresowanego; seria, numer i data ważności innego (tj. nie 

ważnego już) dowodu osobistego lub paszportu obywatela polskiego, który PFR otrzymał 

od podmiotów obowiązanych 

4) data zgonu albo znalezienia zwłok. 

Przetwarzanie danych tych osób umożliwi szybkie skompletowanie odpowiedniego 

zestawu informacji i świadczenie im usług elektronicznych. Należy podkreślić, że wszystkie te 

dane są już zgromadzone w innych rejestrach i zbiorach, przede wszystkim w rejestrze PESEL. 

Dane identyfikacyjne przekazywane z ZUS, KRUS i podmiotów obowiązanych będę 

weryfikowane i uaktualniane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w oparciu 

o właściwe rejestry publiczne (art. 7 ust. 2). PFR nie będzie pozyskiwał danych ze źródeł innych 

niż wskazane w projektowanej ustawie. Te dane będą gromadzone w dwóch celach: 

identyfikacji zainteresowanych i utrzymywania aktualności tych danych w całym systemie 

emerytalnym, także w rejestrach podmiotów obowiązanych. 
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W odniesieniu tylko do zainteresowanych, czyli osób, które zakładając profil CIE 

wyraziły zamiar korzystania z systemu CIE, będą przetwarzane dane pozyskane od ZUS 

i KRUS (art. 6 ust. 2). Zgodnie z art. 6 ust. 1 z wymienionych instytucji będą pozyskiwane dane 

identyfikujące i dane o zgromadzonych środkach emerytalnych. 

Drugą grupą danych przetwarzanych w systemie CIE będą dane dotyczące środków 

emerytalnych (art. 6 ust. 2 i 3). W systemie CIE będą przetwarzane dane dotyczące 

zainteresowanych, które pochodzą z publicznych systemów ubezpieczeniowych, tj. ZUS 

i KRUS (ust. 2). Ponieważ system ubezpieczeń społecznych jest najważniejszy i ma najszerszy 

zasięg, dostęp do informacji gromadzonych przez ZUS i KRUS jest niezbędny. Na potrzeby 

wykonywania usług elektronicznych ZUS udostępni dane z: kont ubezpieczonych, subkont 

ubezpieczonych, kont płatników składek, informacji o stanie kont. KRUS przekaże informacje 

z ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek. 

Z kolei od podmiotów obowiązanych, poza danymi identyfikującymi posiadaczy 

produktów emerytalnych, pracodawców i podmiotów obowiązanych, do systemu CIE 

przekazane będą informacje dotyczące produktów emerytalnych (np. nazwa, data utworzenia, 

data rozpoczęcia oszczędzania przez zainteresowanego), informacje o wartości zgromadzonych 

środków emerytalnych (salda), wraz z informacją o jej wysokościach w trakcie okresu 

gromadzenia tych środków oraz wartości oraz terminów wpłat, wypłat i zwrotów, oraz innych 

operacji dokonywanych na rachunku lub rejestrze produktu emerytalnego, oraz dane o osobach 

uprawnionych do otrzymania środków emerytalnych po śmierci zainteresowanego. W celu 

zaoferowania zaawansowanych usług, jak np. „kalkulatory” emerytalne, pozyskiwane będą 

także dane historyczne dotyczące przebiegu ubezpieczeń społecznych i gromadzenia środków 

emerytalnych. Wszystkie dane będą mogły być przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do 

wykonania danej usługi elektronicznej (art. 6 ust. 3). Pozyskanie tych danych pozwoli na 

szybkie wyświetlenie informacji emerytalnych niezwłocznie po założeniu profilu CIE. 

W myśl art. 6 ust. 4 PFR do każdego wykonania usługi elektronicznej wykorzystuje 

tylko dane niezbędne do wykonania tej usługi elektronicznej. To oznacza, że poza danymi 

gromadzonymi w rejestrze zainteresowanych i ewidencjach „prywatnych” produktów 

emerytalnych, dane będą usuwane niezwłocznie po wykonaniu usługi. PFR będzie uprawniony 

do przetwarzania informacji emerytalnych także w celach statystycznych w formie 

uniemożliwiającej ich powiązanie ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą 

fizyczną (art. 6 ust. 5). 
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Art. 7. Udostępnienie danych z rejestrów publicznych   

W celu zachowania spójności i jednoznaczności danych zgromadzonych w CIE, 

minister właściwy do spraw informatyzacji będzie przekazywał PFR następujące dane: 

nazwisko i imię (imiona), nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia, płeć, numer 

PESEL, obywatelstwo (status bezpaństwowca), dane dokumentów tożsamości oraz datę zgonu 

(lub znalezienia zwłok). Dane będą udostępniane na zasadach określonych w ustawie 

o ewidencji ludności. Uzyskanie tych danych pozwoli na jednoznaczną identyfikację 

posiadaczy produktów emerytalnych. Dzięki temu zapewnione będzie sprawne odnajdywanie 

i kompletowanie odpowiednich informacji emerytalnych dotyczących danej osoby. 

Równocześnie, będzie możliwe uzyskanie od poszczególnych podmiotów emerytalnych tylko 

danych tych osób, które posiadają u tych podmiotów produkty emerytalne. W przeciwnym razie 

PFR musiałby przekazywać co najmniej numery PESEL do wszystkich instytucji, niezależnie 

od tego, czy dana osoba posiada w tym podmiocie obowiązanym jakiś produkt emerytalny 

(art. 7 ust. 3 in fine). Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwi PFR automatyczne 

pobranie do systemu CIE zmienionych danych dotyczących zainteresowanych, niezwłocznie 

po wprowadzeniu takiej zmiany do odpowiedniego rejestru (art. 7 ust. 2). W celu utrzymania 

aktualności danych zgromadzonych przez podmioty obowiązane, PFR przekaże właściwym 

podmiotom obowiązanym zaktualizowane dane (art. 7 ust. 3). Innymi słowy PFR przekaże 

tylko dane tego samego rodzaju, które już otrzymał od podmiotów obowiązanych. 

Art. 8. Ustalenie brakującego numeru PESEL 

W praktyce zdarza się, że podmiot obowiązany nie dysponuje numerem PESEL, mimo 

że jego klient posiada ten numer. Ponieważ w systemie CIE podstawowym identyfikatorem 

osoby ma być właśnie numer PESEL, w art. 8 projektowanej ustawy przewidziany został 

mechanizm ustalenia tego numeru. W celu właściwej identyfikacji zainteresowanych konieczne 

i niezbędne jest zapewnienie, aby podmioty obowiązane dysponowały prawidłowymi 

numerami PESEL. Mechanizm ustalania numerów  PESEL ma zatem na celu ochronę 

posiadaczy produktów emerytalnych przed zbędnym udostępnianiem ich danych oraz danych 

o ich produktach emerytalnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1, jeżeli podmiot obowiązany jednak nie 

dysponuje numerem PESEL posiadacza produktu emerytalnego, zwraca się do PFR o jego 

ustalenie. We wniosku powinien podać dane dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku 

cudzoziemców – numery dokumentów tożsamości lub dokumentów podroży potwierdzających 

tożsamość i obywatelstwo. Po wpłynięciu wniosku, PFR, wystąpi do ministra właściwego do 

spraw informatyzacji o ustalenie numeru PESEL posiadacza produktu emerytalnego (ust. 2). 
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Minister, na podstawie rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych i rejestru dokumentów 

paszportowych ustali numer PESEL oraz dane dokumentów, które otrzymał od PFR, albo 

poinformuje PFR o braku możliwości ustalenia tych danych (ust. 3 i  4). Minister przekaże dane 

i informacje w sposób zautomatyzowany.  

PFR, dane otrzymane od ministra właściwego do spraw informatyzacji, przekaże za 

pomocą systemu CIE albo systemu Ewidencji PPK do podmiotów obowiązanych. Jeżeli 

uzyskanie danych nie było możliwe, przekaże stosowną informacje o braku możliwości 

ustalenia numeru PESEL (art. 8 ust. 5).  Ta funkcja systemu CIE zapewni uzupełnianie danych 

o numerach PESEL posiadaczy produktów emerytalnych, co pozwoli na sprawniejsze 

zarządzanie danymi, co m.in. uchroni przed koniecznością ustalania tożsamości osób 

uprawnionych do otrzymania środków emerytalnych po śmierci posiadacza produktu 

emerytalnego lub spadkobierców i nakładaniem na te osoby niepotrzebnych obciążeń  

uprawnione. Należy dodać, że podmioty obowiązane obecnie zwykle posiadają numery PESEL 

swoich klientów. Celem regulacji jest zatem uzupełnienie danych w marginalnych 

przypadkach.  

Art. 9. Usługi elektroniczne świadczone za pomocą systemu CIE 

Podstawowym celem utworzenia CIE jest zapewnienie łatwego dostępu do 

kompleksowej informacji o stanie oszczędności emerytalnych. Jest to obecnie funkcja 

szczególnie ważna, ponieważ te informacje są obecnie rozproszone.  Również inne usługi, które 

zapewni system CIE, obecnie często wymagają osobistej obecności w placówkach podmiotu 

obowiązanego lub korespondencji pocztowej. W związku z tym, projektowana ustawa w art. 9 

ust 1 pkt 1 przewiduje, że system CIE zapewni zainteresowanym wyświetlanie danych 

o posiadanych produktach emerytalnych oraz dostęp do zgromadzonych w systemie CIE, 

informacji o środkach emerytalnych zapisanych lub zgromadzonych w ZUS, KRUS 

i podmiotach obowiązanych, a także produktach emerytalnych. Te informacje szczegółowo 

określa przepis art. 6 ust. 2 i 3. Poza tym, zainteresowany będzie miał dostęp do wszystkich 

informacji przetwarzanych w systemie CIE na jego (jej) temat (art. 9 ust. 1 pkt 2).  

W systemie CIE będą świadczone usługi elektroniczne, które wymieniono w art. 9 ust. 

2. W pierwszej kolejności należy wymienić usługę szacowania prognozowanych świadczeń 

emerytalnych w oparciu o dane o środkach emerytalnych lub scenariusze gromadzenia środków 

emerytalnych w przyszłość (art. 9 ust. 2 pkt 1). Ta usługa ma kluczowe znaczenie dla 

podnoszenia świadomości ekonomicznej zainteresowanych. Dzięki wiarygodnym 

i bezstronnym „kalkulatorom” zainteresowani będą mogli być lepiej wyposażeni w wiedzę 
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przed podjęciem decyzji o poszerzeniu swojego portfela produktów emerytalnych. 

Wykorzystując możliwości elektronizacji, za pomocą CIE będzie możliwe wskazanie osób 

uprawnianych do zgromadzonych w IKE, IKZE, PPE, OFE lub PPK środków emerytalnych po 

śmierci zainteresowanego (art. 9 ust. 2 pkt 2). Bardzo wygodną usługą będzie możliwość 

wyrażenia zgody na udostępnienie podmiotom obowiązanym informacji o zmianie adresu do 

korespondencji lub adresu poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego oraz 

wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od podmiotów obowiązanych za pomocą 

CIE (art. 9 ust. 2 pkt 3 i 4). CIE będzie także mogła być kanałem przekazywania informacji do 

zainteresowanych, zarówno zindywidualizowanych (np. informowanie zainteresowanego 

o niewykorzystaniu limitu wpłat na IKE lub IKZE), jak i ogólnych, dotyczących systemu 

emerytalnego (art. 9 ust. 2 pkt 5 i 6). PFR i podmiot obowiązany będą mogły zawrzeć 

porozumienie o udostępnieniu zainteresowanym także możliwości składania innych dyspozycji 

za pomocą systemu CIE (art. 9 ust. 3). Należy jednak zaznaczyć, że  przepisy projektowanej 

ustawy nie zmieniają wymogów formy składania oświadczeń woli, które przewidują inne 

ustawy. Jeżeli takie ustawy przewidują np. formę elektroniczną, to złożenie oświadczenia woli 

będzie możliwe po złożeniu odpowiedniego podpisu elektronicznego (art. 9 ust. 4). W celu 

zwiększenia użyteczności dokumentów pobranych z systemu CIE, w myśl art. 9 ust. 5, PFR 

będzie opatrywał dokumenty wydane zainteresowanym za pomocą systemu CIE 

zaawansowaną pieczęcią elektroniczną PFR opartą na kwalifikowanym certyfikacie pieczęci 

elektronicznej.  

Art. 10. Przekazywanie informacji i wniosków do systemu ZUS 

System CIE będzie powiązany m.in. z Platformą Usług Elektronicznych Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Powiązanie systemu CIE z PUE ZUS jest niezbędne do 

świadczenia usług elektronicznych za pomocą systemu CIE. Dzięki temu, za pośrednictwem 

systemu CIE będzie możliwe przekazanie do systemu PUE ZUS, na profil ubezpieczonego 

utworzony w PUE ZUS, następujących dokumentów złożonych przez zainteresowanego: 

1) informacji o wskazaniu lub zmianie osób uprawnionych do otrzymania środków 

zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 

1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; 

2) oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między zainteresowanym a jego 

współmałżonkiem, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

3) wniosku o zmianę danych identyfikacyjnych lub adresowych. 
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4) wniosku o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazaniu składek do otwartego funduszu 

emerytalnego; 

5) wniosku o wydanie zaświadczenia lub informacji z konta ubezpieczonego, o którym 

mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Jeżeli zainteresowany nie posiada profilu na PUE, założy taki profil Za pomocą 

systemu CIE możliwy będzie dostęp do PUE w celu samodzielnego pobrania dokumentów 

potwierdzających jego dane zgromadzone w systemie teleinformatycznym ZUS. (art. 10 ust. 

3).  

Art. 11. Dostęp do informacji emerytalnych za pomocą systemu CIE 

Podstawową zasadą funkcjonowania CIE jest udostępnianie zainteresowanemu 

wyłącznie informacji emerytalnych, które danego zainteresowanego dotyczą (art. 11 ust. 1). 

Zainteresowany nie będzie miał zatem dostępu do danych dotyczących innych osób. Od 

powyższej zasady projekt ustawy przewiduje tylko dwa wyjątki. Po pierwsze, PFR za pomocą 

systemu CIE będzie udostępniał informacje dotyczące gromadzenia i zarządzania środkami 

emerytalnymi oraz inne informacje związane z funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia 

społecznego, w szczególności skierowane do nieoznaczonego odbiorcy lub grup odbiorców, 

w tym ogłoszenia i komunikaty dotyczące informacji emerytalnych, przekazane przez organy 

władzy publicznej, ZUS i KRUS (art. 11 ust. 2). Drugi wyjątek to wyświetlanie na stronie 

internetowej lub w aplikacji mobilnej ofert podmiotów obwiązanych. Trzeba podkreślić, że 

oferty będą wyświetlane za zgodą zainteresowanego oraz losowo z zapewnieniem równego dla 

każdego podmiotu obowiązanego czasu wyświetlania ofert oraz logotypu, zarówno w zakresie 

długości czasu wyświetlania, jak i liczby wyświetleń w ciągu dnia (art. 11 ust. 3). 

Art. 12. Rejestr zainteresowanych i ewidencje w systemie CIE 

Przepis art. 12 ust. 1 projektowanej ustawy przewiduje, że PFR będzie prowadził 

rejestr zainteresowanych. W rejestrze zainteresowanych mają być zbierane następujące dane: 

nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, płeć, numer PESEL, obywatelstwo lub status 

bezpaństwowca, a także adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej lub numer 

telefonu kontaktowego, jeżeli został przekazany przez zainteresowanego oraz dane o dacie 

zgonu lub miejscu znalezienia zwłok. Rejestr zainteresowanych będzie służył weryfikacji 

i utrzymywaniu aktualności danych o zainteresowanych.  

W celu wykonywania usług elektronicznych w ramach systemu CIE będą prowadzone 

ewidencje: 
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1) rachunków członków funduszy emerytalnych; 

2) indywidualnych kont emerytalnych; 

3) indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego; 

4) rachunków pracowniczych programów emerytalnych; 

5) rachunków pracowniczych planów kapitałowych 

W każdej z ewidencji poszczególnych rodzajów produktów emerytalnych: IKE, IKZE, 

PPE i PPK będą gromadzone dane dotyczące każdego zainteresowanego i gromadzonych przez 

niego środków emerytalnych(art. 12 ust. 2). Gromadzenie tych informacji w systemie CIE jest 

warunkiem sprawnego i szybkiego świadczenia usług elektronicznych dla zainteresowanych. 

Własne ewidencje nie mogą być zastąpione każdorazowym pobieraniem danych od podmiotów 

obowiązanych, ponieważ byłoby to znacznie bardziej czasochłonne i zawodne. Zebranie 

informacji o produktach emerytalnych zanim zainteresowany założy profil CIE jest niezbędne 

do funkcjonowania systemu CIE w kształcie, który będzie łatwy w obsłudze i przyjazny dla 

użytkowników. Brak takiego mechanizmu wymagałby kierowania do podmiotów 

obowiązanych zapytań o wszystkich potencjalnych posiadaczach produktów emerytalnych, aby 

w kolejnym kroku odebrać od odpowiednich podmiotów zbiory informacji emerytalnych 

dotyczących ich klientów. W ten  sposób każdy podmiot, bezzasadnie, otrzymałby dane także 

osób, z którymi nie wiąże go jakakolwiek relacja. Dlatego mechanizm przekazywania danych 

od podmiotów do PFR jest bezpieczniejszy z punktu widzenia ochrony danych osobowych, 

ponieważ ogranicza przepływ danych do podmiotów nie mających tytułu do ich otrzymania. 

Wobec takich osób obowiązki związane z ochroną danych osobowych będą wykonane w trybie 

projektowanego art. 19 ust. 4 ustawy. 

Należy zwrócić uwagę, że podmioty obowiązane będą przekazywały dane w pakietach 

raz dziennie (z uwagi na ruch w sieci najpewniej w nocy). To uznana i najprostsza metoda 

przekazywania znacznych zbiorów danych. Przekazywanie pojedynczych danych w czasie 

świadczenia usługi byłoby nie tylko znacznie bardziej energochłonne, ale także zawodne, np. 

z uwagi na różne obciążenie systemów w ciągu dnia.  

Aby zapewnić spójność i prawidłowość zgromadzonych danych, w myśl 

projektowanego art. 12 ust. 3, podmiot obowiązany będzie zobowiązany do współpracy z PFR 

w celu wyjaśnienia ewentualnych różnic pomiędzy danymi zgromadzonymi przez podmiot 

obowiązany a danymi zgromadzonymi w rejestrze i ewidencjach. 

W przypadku PPK, na mocy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, PFR 

prowadzi Ewidencję PPK. W związku z tym najprostszym rozwiązaniem jest pozyskiwanie 

danych na potrzeby CIE z Ewidencji PPK, a nie ponowne pozyskiwanie danych od podmiotów 
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prowadzących plany kapitałowe (art. 12 ust. 4). W tym celu PFR podłączy system Ewidencji 

PPK do systemu CIE (art. 12 ust. 5). 

Art. 13. Przyłączenie systemów ZUS i KRUS do CIE i przekazywanie danych 

do systemu CIE 

Funkcjonowanie CIE wymaga przyłączenia systemów teleinformatycznych różnych 

instytucji do systemu CIE. Po przyłączeniu systemu CIE do systemów teleinformatycznych 

ZUS i KRUS, te instytucje przekażą do systemu CIE dane z kont ubezpieczonych, o których 

mowa w art. 6 ust. 1. Przekazanie nastąpi w drodze teletransmisji po otrzymaniu z systemu CIE  

imienia (imion) i nazwiska zainteresowanego oraz jego numeru PESEL, a gdy 

zainteresowanemu nie nadano numeru PESEL – serii i numeru dowodu osobistego lub 

paszportu (art. 13 ust. 1).  

Biorąc pod uwagę, że system CIE będzie budowany etapami, formaty, terminy i zakres 

informacji przekazywanych do systemu CIE zostaną uzgodnione między PFR i ZUS oraz 

KRUS (art. 13 ust. 2). 

Art. 14. Przekazywanie informacji emerytalnych przez podmioty obowiązane 

Również podmioty obowiązane przekażą do systemu CIE odpowiednie dane w drodze 

teletransmisji, po przyłączeniu ich systemów teleinformatycznych do systemu CIE. Jedynie 

instytucje zarządzające PPK, będą przekazywały informacje emerytalne do systemu CIE za 

pośrednictwem Ewidencji PPK. W konsekwencji, te podmioty nie będą zobowiązane do 

bezpośredniego podłączenia swoich systemów do systemu CIE (art. 14 ust. 1 i 2). Dzięki temu  

rozwiązaniu, te instytucje nie będą musiały dwukrotnie przekazywać informacji do PFR. Jeżeli 

podmiot obowiązany w celu prowadzenia swoich rejestrów korzysta z usług innego podmiotu 

(tzw. agenta transferowego), to do systemu CIE będzie przyłączany system tego podmiotu 

trzeciego (art. 14 ust. 3).  

Szczegółowe warunki organizacyjne i techniczne przyłączania systemów podmiotów 

obowiązanych do systemu CIE określi minister właściwy do spraw informatyzacji 

w rozporządzeniu (art. 14 ust. 4). 

Art. 15. Przyłączenie systemów nowych podmiotów obowiązanych do systemu 

CIE (z wyjątkiem instytucji zarządzających PPK) 

Przepis art. 15 określa procedurę przyłączenia systemów podmiotów obowiązanych, 

które rozpoczną działalność po uruchomieniu systemu CIE, czyli „nowych” podmiotów 

obowiązanych, do systemu  CIE. Ten obowiązek nie będzie dotyczył instytucji zarządzających 
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PPK, które podlegają obowiązkowi podłączenia do Ewidencji PPK. Termin przyłączenia 

systemów teleinformatycznych podmiotów obowiązanych istniejących przed dniem 

uruchomienia CIE określi komunikat ministra właściwego do spraw informatyzacji wydany 

w trybie art. 40 ust. 1 pkt 5 (lit. c). 

Przepis art. 15 ust. 1 określa termin, w którym podmioty obowiązane mają zgłosić 

gotowość do przyłączenia swoich systemów do systemu CIE. W celu zapewnienia 

kompletności danych w systemie CIE i dostępu do wszystkich świadczonych aktualnie 

w systemie CIE usług już pierwszym klientom podmiotów obowiązanych, te podmioty będą 

zobowiązane do zgłoszenia gotowości do przyłączenia swoich systemów do systemu CIE 

zanim zawrą pierwszą umowę lub otworzą rachunek dla pierwszego klienta (art. 15 ust. 1). Po 

otrzymaniu informacji o gotowości podmiotu obowiązanego, PFR uzgodni z każdym 

podmiotem termin przyłączenia (art. 15 ust. 2). 

Na wypadek, gdyby podmiot obowiązany nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia 

gotowości przyłączenia swojego systemu do systemu CIE, w art. 15 ust. 3 przewidziane jest 

nakazanie przyłączenia w drodze decyzji administracyjnej. W takim przypadku PFR będzie 

składał wniosek do ministra właściwego do spraw informatyzacji o wydanie nakazu 

przyłączenia w oznaczonym terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja administracyjna 

będzie opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności. Jeżeli podmiot jej nie wykona, to 

będzie narażony na karę administracyjną w wysokości 100 000 zł. za każdy rozpoczęty miesiąc 

opóźnienia (. art. 25 pkt 1). 

Art. 16. Przekazywanie informacji emerytalnych przez podmioty obowiązane 

(z wyjątkiem instytucji zarządzających PPK) 

Projektowany przepis art. 16 określa ramy prawne najważniejszego obowiązku 

podmiotów obowiązanych związanego z funkcjonowaniem CIE, czyli przekazywania 

informacji emerytalnych. Te informacje stanowią bowiem materiał do świadczenia usług 

elektronicznych świadczonych za pomocą systemu CIE. Ten obowiązek nie obejmie instytucji 

zarządzających PPK, które przekazują informacje do Ewidencji PPK. W związku z tym, PFR 

– na potrzeby CIE – pobierze te informacje z Ewidencji PPK ( art. 12 ust. 4). 

W myśl art. 16 ust. 1 projektowanej ustawy, podmioty obowiązane po raz pierwszy 

przekażą dotychczas zgromadzone informacje emerytalne do systemu CIE w terminie trzech 

dni roboczych od dnia przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego do systemu CIE, 

przy czym PFR może określić dłuższy termin. Dłuższy termin przekazania może być 

podyktowany różnymi względami, np. technicznymi lub organizacyjnymi, zwłaszcza 
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w początkowym okresie CIE, gdy dojdzie do skumulowania przyłączeń systemów już 

istniejących podmiotów obowiązanych. Kolejne zbiory danych, zgodnie z art. 16 ust. 2, 

podmioty obowiązane będą przekazywały na bieżąco, co do zasady, nie rzadziej niż raz 

dziennie (ze względów technicznych najpewniej w nocy). Jednocześnie dopuszcza się 

przekazywanie informacji z inną częstotliwością, którą PFR uzgodni z podmiotem 

obowiązanym (art. 16 ust. 2 zd. 2). W myśl art. 16 ust. 3 PFR poinformuje podmioty 

obowiązane o formatach, terminach i zakresie przekazywania danych. Po otrzymaniu danych 

od podmiotu obowiązanego, PFR zwróci się do ministra właściwego do spraw informatyzacji 

o sprawdzenie zgodności otrzymanych danych, w tym imienia i nazwiska oraz numeru PESEL 

z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL (art. 16 ust. 4). 

Na wypadek niewykonania obowiązku przekazania informacji przez podmioty 

obowiązane projekt przewiduje nakazanie przekazania informacji w drodze decyzji 

administracyjnej  (art. 16 ust. 5) i pod rygorem administracyjnej kary pieniężnej (art. 25 pkt 2).  

Art. 17. Koszty udziału podmiotów obowiązanych w CIE 

Zgodnie z projektowanym art. 17, podmiot obowiązany ponosi koszty dokonania 

czynności określonych w art. 14-16 oraz przyłączenia swojego systemu teleinformatycznego 

do systemu CIE. Natomiast podmioty obowiązane nie będą partycypować w kosztach budowy 

i utrzymania systemu CIE.  

Art. 18. Zlecenie obsługi technicznej podmiotom trzecim 

Przepis art. 18 ust. 1 przewiduje możliwość zlecania przez PFR wykonywania obsługi 

technicznej systemu CIE wyspecjalizowanym przedsiębiorcom, którzy dają rękojmię 

należytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ustawie, przede wszystkim 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Zgodnie z art. 18 ust. 2, przedsiębiorcy 

wykonujący obsługę techniczną zobowiązani będą do odpowiedniego zabezpieczenia danych 

gromadzonych i przetwarzanych w systemie CIE. PFR będzie także wyrażał zgodę 

na skorzystanie z tych przedsiębiorców z podwykonawców (art. 18 ust. 3). Te wymogi mają na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności zachowania ich 

w tajemnicy. 

Art. 19. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w CIE 

W systemie CIE przetwarzane będą dane osobowe. W związku z tym, w projektowanej 

ustawie zamieszony został szereg postanowień dotyczących ochrony tych danych. Przede 

wszystkim, w myśl art. 19 ust. 1, PFR będzie administratorem danych osobowych 
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przetwarzanych w systemie CIE w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm, zwane „RODO”).  

Podstawową zasadą przetwarzania danych osobowych w systemie CIE będzie 

przetwarzanie danych adekwatnie, w sposób stosowny i ograniczony, wyłącznie w zakresie 

niezbędnym do świadczenia usług elektronicznych określonych w ustawie (art. 19 ust. 2). 

Ponadto, w myśl art. 19 ust. 3, dane osobowe będą mogły być przechowywane tylko przez czas 

niezbędny do wykonania usługi elektronicznej. Ta zasada, z oczywistych względów nie będzie 

miała zastosowania do danych, które PFR będzie gromadził w celu zapewnienia 

funkcjonowania CIE w rejestrze zainteresowanych i prowadzonych przez siebie ewidencjach, 

tzn. ewidencji rachunków członków funduszy emerytalnych; ewidencji IKE, ewidencji IKZ, 

ewidencji rachunków PPE albo ewidencji rachunków PPK ( art. 12). PFR będzie mógł wykonać 

obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 i 14 RODO przez zamieszczenie informacji za 

pomocą systemu CIE (art. 19 ust. 5). Obowiązki wynikające z wymienionych przepisów RODO 

będą w ten sposób wykonywane zarówno wobec zainteresowanych, jak i innych osób.  

PFR będzie odpowiedzialny za zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych 

w systemie CIE (art. 19 ust. 6 projektu i art. 15 RODO). Zgodnie z wymogami RODO, dane 

osobowe będą mogły być przetwarzane tylko przez osoby posiadające pisemne upoważnienie 

wydane przez PFR. Osoby te będą musiały zobowiązać się na piśmie do zachowania tych 

danych w tajemnicy (art. 19 ust. 7). Na przetwarzanie danych i tworzenie profili 

zainteresowanych wymagana będzie zgoda zainteresowanego, odrębna od założenia profilu 

CIE (art. 19 ust. 8). Dane zgromadzone w systemie CIE zostaną usunięte najpóźniej po upływie 

5 lat od usunięcia profilu CIE. Taki okres jest podyktowany koniecznością zapewniania 

możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych 

w systemie CIE. 

Art. 20. Obowiązek zachowania tajemnicy 

W myśl art. 20 ust. 1 projektowanej ustawy, wszelkie informacje uzyskane w związku 

z obsługą CIE przez PFR mają podlegać obowiązkowi zachowania tajemnicy. Do zachowania 

tajemnicy zostanie zobowiązany szeroki krąg podmiotów i osób, które będą zaangażowane 

w budowę i obsługę systemu CIE, przede wszystkim osoby sprawujące funkcje kierownicze, 

pracownicy i współpracownicy PFR lub przedsiębiorców, którym zgodnie z projektowanym 
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art. 18  zostanie powierzona obsługa techniczna systemu CIE. Z uwagi to, że do systemu CIE 

będą trafiały dane podlegające rożnym ustawom, do zachowania tajemnicy będą miały 

zastosowanie przepisy tych ustaw tj. ustawy 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji 

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

W projektowanym art. 20 ust. 4 przewiduje się, że obowiązek zachowania tajemnicy 

będzie nieograniczony w czasie. W drodze wyjątku, osoby zobowiązane do zachowania 

tajemnicy będą zwolnione z jej dochowania, jeżeli odpowiednie żądanie skieruje: sąd lub 

prokurator – w związku z toczącym się postępowaniem, minister właściwy do spraw 

informatyzacji – w związku ze sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem CIE lub Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w związku z sprawowaniem nadzoru nad 

przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych (art. 20 ust. 5).  

Art. 21. Nadzór ministra właściwego do spraw informatyzacji 

Nadzór nad funkcjonowaniem CIE będzie sprawował minister właściwy do spraw 

informatyzacji (art. 21 ust. 1). Przede wszystkim, nadzorem będzie objęty PFR i przedsiębiorcy 

działający na jego zlecenie. Te podmioty są bowiem odpowiedzialne za podstawowe funkcje 

systemu CIE, w tym zarządzanie systemem CIE.  

Przepisy projektowanej ustawy nie będą naruszały uprawnień Prezesa UODO 

wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (art. 21 ust. 3). 

Minister właściwy do spraw informatyzacji w ramach uprawnień nadzorczych będzie 

wyposażony w typowe środki i uprawnienia. Przede wszystkim, w myśl projektowanego art. 21 

ust. 3 pkt 1, przeprowadzanie kontroli PFR, podmiotów obowiązanych i przedsiębiorców, 

którym PFR powierzy wykonywanie obsługi technicznej systemu CIE. Niezależnie 

od uprawnień kontrolnych, minister będzie uprawniony do żądania od podmiotów 

nadzorowanych wyjaśnień, informacji, danych dotyczących funkcjonowania systemu CIE 

(art. 20 ust. 2). Do kontroli tych podmiotów, jak i przedsiębiorców, będą miały zastosowanie 

przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców (art. 21 ust. 4). Nadto, minister będzie uprawniony 

do wzywania do usunięcia naruszenia prawa i nakładania kar umownych. Takie kompetencje 

są typowe dla polskiego systemu prawnego i są niezbędne do skutecznego sprawowania 

nadzoru.  

Istotnym aspektem nadzoru jest współpraca z innymi podmiotami i organami władzy 

publicznej (art. 21 ust. 1 pkt 5). Do obowiązków ministra będzie należała także współpraca 
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z organami, których właściwość dotyczy kwestii związanych z CIE, tzn. z ministrem 

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrem właściwym do spraw instytucji 

finansowych, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi oraz Komisją Nadzoru Finansowego 

oraz Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazanie tych organów nie ogranicza 

przewidzianych prawem innych form współpracy z innymi organami administracji, prokuraturą 

i sądami.  

Art. 22. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 

W celu zachowania proporcjonalności podejmowanych działań, w szczególności 

nakładania kar, zgodnie z projektowanym art. 22 ust. 1, minister właściwy do spraw 

informatyzacji został wyposażony w uprawnienie do wzywania do usunięcia naruszenia prawa 

w wyznaczonym terminie. Jeżeli w przypadku podejrzenia naruszenia prawa minister właściwy 

do spraw informatyzacji uzna się za niewłaściwy, na mocy projektowanego art. 22 ust. 2, będzie 

zobowiązany do zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia prawa inny właściwy organ. 

Zgodnie z projektowanym art. 22 ust. 2, wezwania do usunięcia prawa nie przewiduje 

się w przypadkach, w których przepisy projektowanej ustawy przewidują już szczególne 

decyzje nakazujące określone czynności albo ściśle określony termin wykonania obowiązku 

(art. 15 ust. 3, art. 16 ust. 4, art. 41 ust. 2 i art. 41 ust. 3). 

Art. 23. Obowiązek informacyjny uczestników systemu CIE 

Kolejną kompetencją ministra właściwego do spraw informatyzacji będzie 

przewidziane w projektowanym art. 23 ust. 1 ustawy żądanie wyjaśnień, informacji i danych 

dotyczących funkcjonowania CIE. Minister będzie mógł żądać ich tylko w zakresie 

niezbędnym do sprawowania nadzoru. Adresatami żądania będą mogły być wszystkie 

podmioty zaangażowane w funkcjonowanie CIE, tj. ZUS, KRUS, PFR, podmioty obowiązane 

i podwykonawcy i dalsi podwykonawcy PFR. Udzielając wyjaśnień, informacji i przekazując 

dane, zobowiązani będą jednak musieli w każdym przypadku przestrzegać przepisów 

o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic prawnie chronionych. Dodatkowo, w art. 

23 ust. 2 in fine przewiduje się, że minister będzie mógł żądać, a adresaci żądania przekazać 

lub udostępnić, tylko informacje i dokumenty bezpośrednio związane z funkcjonowaniem CIE 

lub mające wpływ na usługi elektroniczne świadczone za pomocą systemu CIE.  

Art. 24- 27. Administracyjne kary pieniężne 

Przepisy art. 24-27 projektowanej ustawy przewidują nakładanie administracyjnych 

kar pieniężnych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.  



– 52 – 

52 

Nie usunięcie w terminie naruszenia ustawy, innego niż szczególnie uregulowane 

w projektowanej ustawie, będzie podlegało karze administracyjnej określonej w wysokości 

50 tys. zł. (art. 24 ust. 1). Taka kara będzie mogła być nakładana po upływie 30 dni od dnia nie 

wykonania poprzedniej decyzji nakazującej usunięcie naruszenia prawa (art. 24 ust. 2). 

W projektowanym art. 25 przewiduje się karę pieniężną w wysokości do 100 tys. zł. 

za każdy rozpoczęty miesiąc szczególnie doniosłych naruszeń ustawy. Te naruszenia w istocie 

uniemożliwiają bowiem włączenie podmiotu obowiązanego w system informacji emerytalnej. 

Stąd wyższa kara administracyjna została przewidziana za: nie przyłączenie systemu 

teleinformatycznego nowego podmiotu obowiązanego do systemu CIE, wbrew decyzji 

nakazującej ministra (pkt 1), nie przekazanie w terminie informacji emerytalnych do systemu 

CIE (pkt 2), nie zgłoszenie do PFR gotowości do przyłączenia systemu teleinformatycznego 

istniejącego podmiotu obowiązanego do systemu CIE (pkt 3) lub nie przekazanie w terminie 

informacji emerytalnych (pkt 4).  

Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w art. 26 przewiduje się, że nakładając 

administracyjne kary pieniężne, będzie kierował się wagą i skalą naruszeń ustawy oraz 

okolicznościami, w których doszło do naruszenia. Przepis art. 27 ust. 1 stanowi, że środki z kar 

pieniężnych będą stanowiły dochody budżetu państwa. Kara pieniężna powinna być uiszczona 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, a koszty związane z uiszczeniem kar 

zobowiązany będzie ponieść wpłacający (art. 27).  

Art. 28. Raport o funkcjonowaniu CIE 

System CIE będzie centralnym systemem teleinformatycznym w polskim systemie 

zabezpieczenia emerytalnego, łączącym filar publiczny i filary prowadzone przez podmioty 

prywatne. W związku z tym, szczególnie użyteczne może być przygotowanie i przekazywanie 

różnym organom przez PFR raportu o funkcjonowaniu CIE i zgromadzonych informacjach 

emerytalnych. Zgodnie z projektowanym art. 28 ust. 1, PFR corocznie, do 31 marca, będzie 

sporządzać raport. Raport będzie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw 

informatyzacji, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi 

właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

wsi, oraz Komisji Nadzoru Finansowego. W celu zapewnienia skuteczności nadzoru nad rynkiem 

finansowym oraz ochrony danych osobowych oraz efektywności jego przekazywania, minister 

właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
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zabezpieczenia społecznego, określi szczegółową treść raportu oraz format danych w którym ma 

być przesłany (art. 28 ust. 2). 

Art. 29. Finansowanie utworzenia CIE 

Zgodnie z projektowanym art. 29 ust. 1, wydatki na utworzenie CIE będą pokryte 

z dotacji celowej z budżetu państwa środków własnych PFR, a także – ewentualnie – z innych 

przychodów. W celu zapewnienia zgodności finansowania publicznego z zasadami pomocy 

publicznej, w myśl projektowanego art. 29 ust. 2, dotacje dla PFR nie będą mogły przewyższać 

koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez PFR 

i obejmować dofinansowania działalności gospodarczej PFR. Wydatki poniesione przez PFR 

ze środków własnych zostaną w kolejnych latach zwrócone przez powiększenie wynagrodzenia 

należnego za wykonywanie usług związanych z funkcjonowaniem CIE (art. 29 ust. 3). Umowa 

dotycząca budowy systemu CIE określi w szczególności wysokość wynagrodzenia oraz 

wysokość lub zasady wyliczenia oraz okres wypłaty wynagrodzenia przysługującego PFR 

uwzględniające warunki rynkowe oraz zasady udzielania pomocy publicznej (art. 29 ust. 4). 

Art. 30. Dotacje celowe na koszty utrzymania i zarządzania CIE 

W myśl art. 30 ust. 1 projektu, PFR ma pokryć koszty utrzymania i zarządzania CIE 

z wynagrodzenia za usługi utrzymania i zarządzania CIE, określonego w umowie zawartej 

z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz innych przychodów. Zgodnie z ust. 2 

art. 30, umowa o dotację określać ma w szczególności szczegółowe wskazanie usług 

utrzymania i zarządzania CIE oraz wysokość lub zasady wyliczenia wysokości wynagrodzenia 

przysługującego PFR, uwzględniające warunki rynkowe oraz zasady udzielania pomocy 

publicznej.  

Art. 31. Zasady udzielania dotacji 

W celu zapewnienia zgodności finansowania publicznego z zasadami pomocy 

publicznej, w myśl projektowanego art. 31 ust. 1, PFR będzie zobowiązany prowadzić 

wyodrębnioną ewidencję dla systemu CIE, zapewniając możliwość identyfikacji 

poszczególnych operacji księgowych. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz 

metody przypisywania przychodów i kosztów powinny być określone w dokumentacji 

rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości. W zakresie nieuregulowanym w art. 29 i art. 

30 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.). 
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Art. 32. Zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 

emerytalnych 

Zmiany w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych polega na 

dodaniu ust. 1c w art. 191, który wskazuje CIE jako możliwy sposób udostępniania przez 

fundusz informacji przekazywanych uczestnikom funduszy emerytalnych. 

Art. 33. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczą przede wszystkim 

treści informacji o tzw. hipotetycznej emeryturze. Zgodnie z projektem, informacja 

o hipotetycznej emeryturze będzie trafiała do znacznie szerszego kręgu ubezpieczonych, 

ponieważ znosi się ograniczenie, że jest przekazywana tylko ubezpieczonym, którzy 

w poprzednim roku ukończyli 35 lat (uchylenie art. 50 ust. 1b ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych).  

Druga istotna zmiana dotyczy sposobu określania hipotetycznej emerytury. 

W projektowanym nowym brzmieniu art. 50 ust. 1c proponuje się uwzględnienie subkonta 

w informacji dotyczącej hipotetycznej emerytury w wieku emerytalnym, obliczanej wg stanu 

konta i subkonta, oraz uwzględnienie kwoty składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty 

prolongacyjnej ogółem w informacji opartej o założenie dalszych wpłat składek 

w dotychczasowej wielkości. Ponadto, proponuje się uwzględnienie także prognozy 

zdyskontowanej wysokości przyszłych waloryzacji emerytur (art. 50 ust. 1c). Te zmiany mają 

na celu przekazywanie ubezpieczonym prognoz, które pełniej będą oddawały możliwy 

scenariusz przebiegu ubezpieczenia i wysokości emerytur. Powyższa propozycja wpisuje się 

zatem w jeden z celów przyświecających budowie Centralnej Informacji Emerytalnej, tzn. 

zapewnienie możliwie wiarygodnej informacji przyszłym emerytom.  

Przepis art. 50 ust. 1c ma na celu uzupełnienie katalogu podmiotów, którym ZUS 

udostępnia dane z kont ubezpieczonych o PFR, ale tylko w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia CIE. Ten przepis uzupełnia zatem przepisy projektowanej ustawy. 

Pozostałe zmiany mają charakter dostosowujący. 

Art. 34. Zmiany w ustawie o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym 

W myśl projektowanego art. 4a ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym, 

Komisja Nadzoru Finansowego będzie uprawniona do żądania od PFR informacji  związanych 

z funkcjonowaniem Centralnej Informacji Emerytalnej, z wyjątkiem informacji emerytalnych. 

Uzyskiwanie informacji przez KNF służyć będzie zwiększeniu skuteczności wykonywania 

nadzoru. W ten sposób CIE przyczyni się także do podniesienia bezpieczeństwa gromadzenia 
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oszczędności emerytalnych w Polsce.  

Art. 35. Zmiany w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego 

Zmiana definicji danych osobowych w art. 2 ustawy o indywidualnych kontach 

emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego polega na dodaniu 

do katalogu danych adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej lub numeru 

telefonu komórkowego. W art. 11 ust. 1 zmienianej ustawy dodano zdanie 2, w myśl którego 

wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego powinno 

obejmować dane kontaktowe do tej osoby. To rozwiązanie, w połączeniu z zawiadomieniem 

instytucji finansowej o zgodnie oszczędzającego, znacznie ułatwi tym instytucjom 

i uprawnionym dopełnienie formalności. 

Projektowany art. 17a ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 

indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego wprowadza możliwość udostępniania 

przez instytucje finansowe informacji emerytalnych za pomocą CIE. Do CIE przekazywane 

będą następujące informacje dotyczące: danych identyfikujących IKE lub IKZE; daty pierwszej 

wpłaty albo daty przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej; sumy wpłat w każdym roku 

kalendarzowym; wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE lub IKZE 

oszczędzającego; nazwy instytucji finansowej lub danych o zarządzającym i pracodawcy 

prowadzącego program emerytalny; wysokości i dat częściowych zwrotów oraz informacje 

o nazwie instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu; sumie wpłaconych składek 

podstawowych oraz wysokości i dacie wypłaty jednorazowej albo wypłacie pierwszej raty. Ten 

przepis dodaje zatem podstawę prawną do takiego przekazania i tym samym zapewnia spójność 

ustawy o IKE i IKZE z projektowaną ustawą o CIE. 

Ponadto do słowniczka ustawowego dodano definicję Centralnej Informacji 

Emerytalnej (projektowany art. 2 pkt 22). 

Art. 35. Zmiany w ustawie o dowodach osobistych 

Projektowane przepisy ustawy o dowodach osobistych dotyczą przede wszystkim 

trybu i zakresu przekazywania danych z tego rejestru do PFR. Zgodnie z projektowanymi 

przepisami PFR będzie uprawniony do otrzymywania z Rejestru Dowodów Osobistych danych 

określonych w projektowanej ustawie (projektowane zmiany w art. 66 ustawy o dowodach 

osobistych).   
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Art. 36. Zmiany w ustawie o ewidencji ludności 

Sprawne świadczenie usług elektronicznych za pomocą CIE wymaga niezawodnego 

i sprawnego gromadzenia danych, w tym jednoznaczne przypisywania kont i rachunków do 

poszczególnych zainteresowanych. W tym celu PFR powinien uzyskać zautomatyzowany 

dostęp do bazy rejestru PESEL (Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności). 

W związku z tym do katalogu podmiotów uprawionych do otrzymywania danych z rejestru 

PESEL w art. 46 ust. 1 w pkt 7 dodano PFR. W tym przepisie wskazuje się jednocześnie, że 

udostępnienie będzie następowało wyłączenie w celach ustalenia numeru PESEL oraz serii, 

numeru i daty ważności ostatniego wydanego dowodu osobistego obywatela polskiego albo 

serii, numeru i daty ważności ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo 

cudzoziemca.  

Art. 38. Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych 

W projektowanym art. 74 ust. 1pkt 13 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych 

przewiduje się, że w Ewidencji PPK będą gromadzone także dane o osobie albo osobach 

uprawnionych do otrzymania wypłat po śmierci uczestnika PPK. Ta informacja znacznie ułatwi 

należyte dopełnienie procedur po śmierci uczestnika PPK, ponieważ dodatkowo zabezpieczy 

należyte wykonanie woli uczestnika PPK. 

Zgodnie z projektowanym nowym brzmieniem art. 74 ust. 2, Ewidencja PPK będzie 

mogła być zasilana także danymi zgromadzonymi w CIE. Zmiana przepisu art. 76 ustawy 

o PPK ma na celu wyraźne upoważnienie PFR do przesyłania danych z Ewidencji PPK do 

systemu CIE.  

Art. 39. Zmiany w ustawie o dokumentach paszportowych 

Trzecim rejestrem do którego dostęp uzyska PFR, zgodnie projektowanym art. 80ust. 

2, ustawy o dokumentach paszportowych, ma być Rejestr Dokumentów Paszportowych. PFR 

otrzyma dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych na zasadach określonych obecnie dla innych 

podmiotów. W związku z  tym wystarczające jest uzupełnienie katalogu uprawnionych 

podmiotów o PFR (dodawany art. 86 pkt 20 ustawy o dokumentach paszportowych). 

Art. 40. Terminy utworzenia CIE i uruchomienia usług elektronicznych w CIE 

Przepis art. 40  przewiduje, że szczegółowe terminy wykonania działań koniecznych 

do uruchomienia CIE określi w komunikatach minister właściwy do spraw informatyzacji. 

Takie uregulowanie zapewni konieczną elastyczność harmonogramu działań i możliwość 

bieżącego reagowania na okoliczności podejmowania tych działań. Zgodnie z projektowanym 
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art. 40 ust. 1 pkt 1 funkcjonowanie CIE ma być zapewnione w terminie 2 lat od dnia wejścia w 

życie ustawy 

Art. 41. Limit wydatków budżetowych 

Zgodnie z projektowanym art. 43 ustawy, w latach 2021–2030 maksymalny limit 

wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 215.000.000,00 zł. 

Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków oraz wdrożenia 

mechanizmu korygującego będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. 

Art. 42 i art. 43 Pierwsze przekazanie informacji emerytalnych do PFR 

i pierwszy raport o funkcjonowaniu CIE. 

Zgodnie z projektowanym art. 42, podmioty obowiązane, w terminie 1 miesiąca od 

dnia przyłączenia swoich systemów teleinformatycznych do systemu CIE, zawiadomią PFR 

o możliwości przekazania informacji emerytalnych określonych w niniejszej ustawie. Sama 

procedura przyłączenia będzie analogiczna do procedury przewidzianej w art. 16 dla 

podmiotów obowiązanych powstałych po uruchomieniu CIE.  

W myśl  art. 43, PFR pierwszy raport z funkcjonowania CIE prześle uprawnionym 

podmiotom po upływie 1 roku od dnia uruchomienia CIE. 

Art. 44. Wejście w życie 

Zgodnie z art. 44 projektowana ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dnia od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów: 

-  art. 4 ust. 3 zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji  w sprawie warunków, sposobu i trybu przekazywania 

niezbędnych danych i informacji, o których mowa w art. 6-11,  które wejdą w życie po upływie 

3 miesięcy; 

- art. 14 ust. 4  zawierającego upoważnienie do wydania rozporządzenia przez ministra 

właściwego do spraw informatyzacji  w sprawie warunków  organizacyjnych i techniczne 

przyłączania do systemu CIE systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez 

podmioty obowiązane, w których gromadzone są informacje emerytalne,  które wejdą w życie 

po upływie 3 miesięcy; 

- art. 33 pkt 1 - 4 dotyczących nowego sposobu określania hipotetycznej emerytury 

wypłacanej przez ZUS które wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

W takim terminie minister właściwy do spraw informatyzacji będzie także zobowiązany wydać 

rozporządzenie na podstawie projektowanego art. 4 ust. 2 ustawy.  



– 58 – 

58 

Powyższe terminy są zgodne z zasadą demokratycznego państwa prawnego i art. 4 ust. 

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 

OSR projektu nie był oceniany w trybie § 32 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.). 

Projektowana regulacja nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 743). 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022  r. poz. 348.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) 

w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zmiany koncepcji systemu zabezpieczenia społecznego na okres po zakończeniu kariery zawodowej 

oraz powoływanie do życia nowych produktów oszczędnościowych – spowodowało, że Polacy nie 

mają narzędzia do zarządzania całością swoich oszczędności gromadzonych z myślą o etapie życia, 

który rozpocznie się wraz z zakończeniem aktywności zawodowej. Co prawda instytucje finansowe 

i ZUS dostarczają informacji o wysokości środków zapisanych na indywidualnych kontach, 

udostępniają także na swoich platformach usług elektronicznych możliwość sprawdzania ich stanu, 

ale jest to wiedza rozproszona, wymagająca nie tylko posiadania i pamiętania kilku loginów i haseł, 

by mieć tam wgląd, ale również o różnej formie prezentacji tych danych, w przypadku ZUS 

dostosowanej do zakresu posiadanych danych. Nie ma jednego miejsca, gdzie taką kompleksową 

informację można uzyskać, bez konieczności logowania się do wielu instytucji. Brak całościowych 

prognoz powoduje także niskie zainteresowanie oszczędzaniem, niską dyscyplinę w oszczędzaniu, a 

nawet potencjalnie ograniczone zaufanie do instytucji gromadzących oszczędności.  

Utrudniony dostęp do informacji o środkach ze składek i dobrowolnych wpłat w praktyce 

uniemożliwia ocenę poziomu świadczeń, na jakie zainteresowani mogą liczyć w przyszłości. Brak 

jednolitej informacji o korzyściach z różnych form oszczędzania powoduje zniechęcenie do 

gromadzenia oszczędności, przeznaczonych na okres po zakończeniu kariery zawodowej. Z tych 

względów informacje o stanie kont emerytalnych, a tym samym o szacunkowej wysokości przyszłych 

świadczeń z różnych źródeł są niezwykle potrzebne. Powołanie do życia CIE (Centralnej Informacji 

Emerytalnej) będzie odpowiadać na zapotrzebowanie, mitygować lęki i pozwoli Polakom lepiej 

planować przyszłość, o którą - jak wynika z badań - się martwią. Nawet 39% Rodaków twierdzi, że 

co najmniej raz w miesiącu dopadają ich obawy związane z długoterminowym planowaniem 

finansów. Polacy są też zdecydowanie mniej przekonani o możliwości zapewnienia sobie 

komfortowej emerytury niż mieszkańcy innych krajów - 9% Polaków vs. 29% osób na świecie 

(Źródło: raport pt. „Nowa umowa społeczna: Wspieranie oszczędzających w zmieniającym się 

świecie”, Ankieta Przygotowania Emerytalnego AEGON, 2019). 

Brak wiedzy Polaków na temat funkcjonującego systemu ubezpieczeń opisują także badania ZUS i 

Instytutu Spraw Publicznych pt. „Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań” 

(Warszawa 2016). Czytamy w nich m.in., że: 

 Polacy niewiele wiedzą na temat systemu ubezpieczeń społecznych – tylko 7% prezentuje poziom 

wiedzy, który można uznać za zadowalający, 

 brak wiedzy sprawia, że ocenami dotyczącymi systemu ubezpieczeń społecznych rządzą emocje, 

 dominującym uczuciem związanym z polskim systemem ubezpieczeń społecznych jest 

niepewność – obawa, czy w przyszłości w ogóle będą wypłacane emerytury, a jeśli tak, to czy 

zapewnią jakikolwiek akceptowalny poziom życia, 
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 Polacy nie mają ani wiedzy na temat systemu ubezpieczeń społecznych, ani ugruntowanych 

poglądów na temat relacji państwo–obywatel i tego, jaki model ubezpieczeń społecznych 

powinien funkcjonować, 

 ponad połowa Polaków szuka informacji na temat ubezpieczeń społecznych. 

Pokazuje to obraz Polaków jako osób martwiących się o swoją przyszłość, choć z drugiej strony nie 

mających specjalnie wiedzy jak działać, by te lęki zredukować. Bez wątpienia powołanie do życia 

CIE i możliwość wglądu w całość oszczędności emerytalnych w jednym miejscu pozwoli lepiej 

poznać stan swojej „emerytalnej zamożności” oraz zaplanować takie działania, by mniej martwić się 

o przyszłość. 

To tym bardziej istotne, że Polacy mają do dyspozycji coraz więcej pieniędzy, które mogą 

oszczędzać. Jak wynika z danych GUS zawartych w opracowaniu „Sytuacja gospodarstw domowych 

w 2020 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych” (GUS) w 2020 r. osoba 

żyjąca w gospodarstwie domowym dysponowała średnio dochodem w wysokości 1919 zł, a jej 

wydatki wyniosły 1210 zł. Oznacza to, że nadwyżka dochodu nad wydatkami sięgnęła 37% co było 

wartością rekordową od 1989 r. Na przykład 10 lat wcześniej (w 2010 r.) ta nadwyżka sięgała 

zaledwie 12%. Polacy mają zatem kapitał i możliwości, by dodatkowo oszczędzać, ale nie robią tego, 

m.in. ze względu na niewystarczającą wiedzę dotyczącą możliwości lokowania nadwyżek oraz swojej 

przyszłości emerytalnej. 

O niewydajnym sposobie oszczędzania/gromadzenia nadwyżek finansowych świadczą też dane 

dotyczące tego, gdzie Polacy trzymają swoje oszczędności. Zgodnie z przygotowywanym co miesiąc 

przez Polski Fundusz Rozwoju zestawieniem wartość aktywów finansowych netto gospodarstw 

domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec II kwartału 2021 r. 1.800 mld 

zł, co było kwotą o 16,0% wyższą niż na koniec II kw. 2020 r. i o 0,8% większą niż w I kwartale 

2021 r. Niestety nadwyżki te były w zdecydowanej większości zgromadzone w instrumentach 

finansowych, które przynoszą Polakom realne (po uwzględnieniu inflacji) straty. Na koniec II 

kwartału 2021 r. gospodarstwa domowe w gotówce zgromadziły aż 322,5 mld zł, tj. o 16,1% więcej 

niż w analogicznym kwartale rok temu. Gotówka jest drugim największym składnikiem aktywów 

finansowych gospodarstw domowych, ustępując jedynie bieżącym depozytom rozliczeniowym. W 

stosunku do PKB dysponujemy największą ilością gotówki spośród wszystkich krajów Unii 

Europejskiej. Z kolei w depozytach bieżących (także oprocentowanych na minimalnym poziomie) 

zgromadziliśmy 846,5 mld zł. Oznacza to, że blisko 1,2 bln zł Polacy trzymają w aktywach, które 

realnie przynoszą im straty. Powołanie do życia CIE może pomóc zmienić te nawyki, przyczynić się 

do większej świadomości o finansach osobistych i programach długoterminowego oszczędzania oraz 

spowodować, że Polacy będą chętniej oszczędzać w bardziej opłacalnych dla siebie instrumentach. 

Wzrost zainteresowania różnymi formami długoterminowego oszczędzania powinien również mieć 

znamienny wpływ na polski rynek kapitałowy i jego zdolność, poprzez przyrost stabilnych 

oszczędności, do finansowania rozwoju polskich przedsiębiorstw. 

Wdrożenie CIE będzie też oznaczać cyfryzację obiegu dokumentów. Obecnie wymiana 

korespondencji pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego i ubezpieczonymi (a także 

oszczędzającymi) odbywa się główne listownie, z wyjątkiem ZUS gdzie komunikacja z klientami w 

dużej mierze odbywa się już w formie elektronicznej przez Platformę Usług Elektronicznych PUE 

ZUS. W epoce elektronizacji taki sposób wymiany korespondencji jest anachroniczny, czasochłonny 

i kosztowny. 

 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowanym rozwiązaniem problemów wskazanych w pkt 1, w szczególności dostępu do 

zgromadzonych składek emerytalnych i dobrowolnych wpłat, a także w praktyce braku 

kompleksowej informacji o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło, będzie 

utworzenie w systemie teleinformatycznym Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE). 

Aktualna asymetria zgromadzonych danych o poszczególnych segmentach rynku ubezpieczeń i 

oszczędności emerytalnych rodzi ryzyko trudności z optymalnym planowaniem oszczędzania na 

okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Zebranie informacji o całym systemie pozwoli na 

lepsze administrowanie nim, a także zapewnienie przejrzystości tej części rynku finansowego. Za 
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pomocą strony internetowej gov.pl i publicznej aplikacji mobilnej nastąpi także elektronizacja 

kontaktów pomiędzy instytucjami systemu emerytalnego a ubezpieczonymi i oszczędzającymi. W 

efekcie zwiększy się konkurencyjność tego rynku, z korzyścią dla oszczędzających. Temu celowi 

będą służyły ewidencje prowadzone w ramach CIE. 

Polski Fundusz Rozwoju to instytucja, która posiada kompetencje do budowy CIE, z następujących 

względów: PFR jest spółką Skarbu Państwa oferującą instrumenty służące rozwojowi 

przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych, która inwestuje w 

zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy Państwa. PFR ściśle współpracuje z innymi 

instytucjami rozwoju tj. Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu, 

Korporacją Ubezpieczeń i Kredytów Eksportowych, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w celu realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 

Rozwoju. Posiada zarówno unikalny status jak i doświadczenie. Jako spółka Skarbu Państwa 

realizująca misję publiczną, PFR jest instytucją, która posiada predyspozycje do kooperowania z 

publicznymi ubezpieczycielami (ZUS, KRUS) oraz jednostkami administracji, które będą 

współpracować przy budowie CIE (KPRM czy Ministerstwo Finansów). Z drugiej strony jako 

instytucji działającej na rynku doradczym i finansowym łatwo będzie jej współpracować z 

instytucjami finansowymi, prowadzącymi rachunki oszczędnościowe (IKE, IKZE, PPK, OFE, PPE) 

swoich klientów. 

System CIE będzie zintegrowany z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej. 

Istotne są także kompetencje PFR związane z wdrażanym przez Fundusz od końca 2019 r. programem 

Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przy tej okazji PFR zbudował we współpracy z partnerem 

zewnętrznym m.in. rozbudowany system informatyczny, ewidencjonujący uczestników i podmioty 

PPK. PFR uruchomił też portal internetowy dedykowany PPK, prowadzi obsługę telefoniczną 

programu oraz przeprowadza akcję edukacyjną dla obywateli i firm. Buduje także kompetencje 

wewnątrz organizacji. Podsumowując, należy przyjąć, że PFR jest właściwą instytucją (unikalne 

doświadczenie, wiedza, kompetencje, pozycja na rynku), by zająć się budową CIE. PFR, na podstawie 

zawartego porozumienia, będzie tworzył ten system we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych oraz KPRM (w części obsługującej dział administracji rządowej informatyzacja). 

W budowę CIE zaangażowane będą różne podmioty. Dzięki ścisłej współpracy KPRM, ZUS, KRUS, 

PFR, a także instytucjami finansowymi i ubezpieczeniowymi oraz agentami transferowymi, 

powstanie system dostarczający możliwie pełną i kompleksową informację o stanie i możliwościach 

dalszego oszczędzania oraz zestaw narzędzi do administrowania tymi oszczędnościami. Podstawowe 

zadania poszczególnych uczestników procesu budowy CIE są następujące: 

KPRM: prowadzenie procesu legislacyjnego, integracja systemu CIE z gov.pl i publiczną aplikacją 

mobilną, integracja z Węzłem Krajowym Identyfikacji Elektronicznej (WK) w zakresie 

uwierzytelnienia użytkownika, dostęp i wymiana informacji z rejestrów publicznych (SRP). 

ZUS i KRUS: udostępnianie informacji o środkach zapisanych na kontach i subkontach 

ubezpieczonych, działania informacyjne i promocyjne systemu CIE, które związane są z działalnością 

ZUS i KRUS. 

PFR i podmioty grupy PFR: opracowanie architektury, uruchomienie i wdrożenie infrastruktury 

informatycznej systemu CIE (poza zadaniami wykonywanymi przez inne instytucje), koordynacja 

działań między instytucjami systemu CIE, budowa i utrzymywanie baz danych, wdrożenie usług 

oferowanych w systemie CIE. 

Instytucje finansowe i ubezpieczeniowe oraz agenci transferowi: integracja i cykliczne zasilanie 

systemu CIE informacjami emerytalnymi, wymiana lub pośredniczenie w wymianie informacji 

(agenci transferowi) z systemem CIE. 

Dzięki uruchomieniu CIE możliwe będzie osiągnięcie wielu korzystnych efektów, w szczególności: 

 podniesienie świadomości i budowa zainteresowania produktami emerytalnymi,  

 zapewnianie wiedzy nt. wszystkich posiadanych produktów emerytalnych oraz ich stanu, 

 umożliwienie symulacji wysokości przyszłych świadczeń emerytalnych, 

 propagowanie wiedzy nt. systemu emerytalnego oraz możliwościach zwiększenia 

bezpieczeństwa emerytalnego 
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 zapewnienie jednego, spójnego, kanału informacyjnego, który ułatwi dostęp do informacji o 

produktach emerytalnych, 

 zapewnienie możliwości elektronicznej obsługi wybranych dyspozycji, zarówno w 

systemach publicznych (system Platformy Usług Elektronicznych ZUS), jak w systemach 

prywatnych instytucji emerytalnych. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Wyspecjalizowane strony internetowe, na których zainteresowani mogą sprawdzić stan swoich 

oszczędności i uprawnień emerytalnych funkcjonują w Belgii, Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, 

Holandii, Izraelu i Australii. Pilotażowy projekt jest realizowany także w Zjednoczonym Królestwie. 

Wszystkie systemy dostępu do informacji za pomocą Internetu ewoluują. Stąd warto wskazać cechy, 

które występują już obecnie lub są przedmiotem studiów wykonalności w różnych krajach: 

1) uproszczona identyfikacja elektroniczna dostępu do systemu, 

2) centralizacja danych i wyszukiwarka programów (planów) emerytalnych, 

3) włączenie w bazy danych wszystkich programów (planów) emerytalnych w kraju, w tym w 

drodze obowiązku ustawowego, 

4) ograniczona komercjalizacja systemu (systemy publiczne lub wspólne dla różnych podmiotów), 

5) ujednolicone metody projekcji przyszłych świadczeń emerytalnych. 

Przykłady rozwiązań w niektórych krajach: 

Australia 

Portal australijskiego urzędu podatkowego przedstawia aktualny stan wszystkich kont, a także kwoty 

co do których nie zgłoszono roszczeń. Za pomocą portalu zainteresowani mogą skonsolidować swoje 

środki. Ocenia się, że usprawnienie procesów i konsolidacja mniejszych sum pozwala zmniejszyć 

koszty utrzymania systemu o 1 mld dolarów australijskich. 

Holandia 

Rząd holenderski założył stronę internetową w 2011 r. w celu zwiększenia świadomości o 

uprawnieniach emerytalnych. Strona zawiera informacje o emeryturze państwowej i pracowniczej, 

zarówno w kwotach brutto, jak i w kwotach netto. Prowadzący programy pracownicze zobowiązani 

są przekazywać dane, chociaż zakres informacji i funkcjonalności są ograniczone. Planuje się także 

dodanie symulatora przyszłych świadczeń i informacji o emeryturach osobistych. 

Szwecja 

Strona internetowa „minPension” została założona w 2004 r. Obecnie pozwala na przedstawianie 

informacji o emeryturze państwowej i emeryturach zdefiniowanych w czasie rzeczywistym, w tym 

aktualną wartość uprawnień emerytalnych, projekcje dochodów emerytalnych i symulator ich zmian. 

Na stronie internetowej zarejestrowanych jest około połowa uprawnionych. 

Zjednoczone Królestwo 

Prototyp strony internetowej, na której uprawieni mogą dowiedzieć się o swoich wszystkich środkach 

emerytalnych, został uruchomiony w 2019 r. (https://pensionsdashboardproject.uk/). Oszczędzający 

mogą znaleźć na niej wszystkie swoje uprawnienia, w tym uprawnienia do emerytury państwowej. 

Źródła: 

Technology and Pensions: The potential for FinTech to transform the way pensions operate and how 

governments are supporting its development, OECD, Paris, 2017. 

Pensions Dashboards Working together for the consumers, Cm 9719, Secretary of State for Work and 

Pensions, December 2018. 

Delivering Pension Dashboards in the public interest. The People’s Pension. London 2018. 

Reconnecting people with their pensions, Association of British Insurers, London, October 2017. 

Strony internetowe: 

My.gov.au, Mypension.be, Minpension.se. Pensionsinfo.dk, Wobi.co.il, Pensioenregister.nl, 

www.mijnpensioenoverzicht.nl, www.tyoelake.fi; www.pensionsdashboardsprogramme.org.uk 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Minister właściwy do 

spraw informatyzacji  

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Zapewnienie 

uwierzytelniania 

użytkowników za pomocą 

Węzła Krajowego i 

udostępnianie oraz 

przekazywanie danych z 

rejestrów publicznych 

(rejestru PESEL, Rejestru 

Dowodów Osobistych i 

Rejestru Dokumentów 

Paszportowych). 

Wydanie rozporządzeń i 

nadzór nad 

wykonywaniem ustawy w 

aspekcie elektronizacji, 

wykorzystanie CIE jako 

kanału informacyjnego. 

Stworzenie strony 

internetowej oraz 

publicznej aplikacji 

mobilnej dla systemu 

CIE. 

Minister właściwy do 

spraw zabezpieczenia 

społecznego  

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Wykorzystanie CIE do 

komunikacji z 

ubezpieczonymi, 

korzystanie z raportów 

przygotowanych na 

podstawie informacji z 

CIE. 

Zadaniem Ministra 

Rodziny i Polityki 

Społecznej jest 

kształtowanie polityki 

ubezpieczeń społecznych, 

a także dodatkowych form 

oszczędzania na cele 

emerytalne. Podniesienie 

świadomości wpływu 

opłacania składek i 

oszczędzania w 

społeczeństwie służy 

realizacji zadań ministra, 

jakim jest zapewnienie 

zabezpieczenia 

emerytalnego i godnych 

warunków życia osób 

starszych. 

Komisja Nadzoru 

Finansowego  

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Uzupełnienie wiedzy o 

rynku finansowym dzięki 

raportom o 

funkcjonowaniu CIE. 
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Polski Fundusz 

Rozwoju  

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Prowadzenie Centralnej 

Informacji Emerytalnej, 

opracowywanie danych 

statystycznych, 

przekazywanie raportów 

do ministrów, ZUS i 

Komisji Nadzoru 

Finansowego 

Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Przekazywanie informacji 

emerytalnych do CIE, 

wykorzystanie CIE jako 

kanału informacyjnego i 

składania wybranych 

dyspozycji. 

Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia 

Społecznego 

1 Dane powszechnie 

dostępne 

Przekazywanie informacji 

emerytalnych do CIE. 

Instytucje zarządzające 

IKE, IKZE, PPE, PPK 

OFE  

ok. 155 

(58+42+27+18+10) 

KNF i PFR Przekazywanie informacji 

emerytalnych do CIE, 

wykorzystanie CIE jako 

kanału informacyjnego i 

składania wybranych 

dyspozycji. 

Otrzymywanie aktualnych 

danych z wybranych 

rejestrów publicznych. 

Aktywni zawodowo  

(BAEL wg. ZUS, II kw. 

2021), w tym 

pracujących: 

ok. 17,2 mln ZUS („Aktywność 

zawodowa ludności 

Polski II kw.2021 r.”) 

Dostęp do informacji 

emerytalnej i informacji o 

systemie zabezpieczenia 

społecznego, składanie 

dyspozycji i 

otrzymywanie informacji 

drogą elektroniczną. 

ok. 16,6 mln 

pracujący 

Ubezpieczeni 

ubezpieczeniem 

społecznym w ZUS w 

tym: 

ok. 23,6 mln.  ZUS („Emerytury i 

renty w 2020 r.”. ZUS, 

16.11.2021.r.) 

Opłacający składki na 

ubezpieczenie 

społeczne 

ok. 15,7 mln. 

Pobierający emerytury 

ZUS 

ok. 7,8 mln. 

Ubezpieczeni w KRUS ok. 1,08 mln 

Oszczędzający w IKE i 

IKZE 

ok. 0,37 mln i 0,25 

mln (rachunki, na 

które w 2019 r. 

wpłynęła choć 

jedna wpłata) 

KNF 

Uczestnicy 

pracowniczych planów 

emerytalnych 

ok. 2,34 mln PFR 

Emeryci ZUS 

 

ok. 7,8 mln ZUS 

Emeryci KRUS 

 

ok. 1,08 KRUS 

Uczestnicy OFE 

 

ok. 15,2 mln KNF 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy zostanie przekazany do zaopiniowania przez: 

1) Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

2) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

3) Urząd Zamówień Publicznych, 

4) Prokuratorię Generalną RP, 

5) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

6) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

7) Główny Urząd Statystyczny, 

8) Narodowy Fundusz Zdrowia, 

9) Narodowy Bank Polski, 

10) Komisję Nadzoru Finansowego, 

11) Rzecznika Finansowego, 

12) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, 

13) Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

14) Polski Komitet Normalizacyjny, 

15) Krajową Izbę Radców Prawnych, 

16) Krajową Radę Komornicza, 

17) Krajową Radę Notarialną, 

18) Naczelną Radą Adwokacką, 

 

Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji społecznych z następującymi podmiotami: 

1) Giełda Papierów Wartościowych S.A. 

2) Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych 

3) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami 

4) Polska Izba Ubezpieczeń 

5) Związek Banków Polskich; 

6) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 

7) Centrum Cyfrowe Projekt: Polska; 

8) Federacja Konsumentów; 

9) Fundacja Bezpieczeństwa Informacji Polska; 

10) Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń; 

11) Fundacja Dobra Sieć; 

12) Fundacja ePaństwo; 

13) Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; 

14) Fundacja Nowoczesna Polska; 

15) Fundacja Widzialni; 

16) Fundacja Panoptykon; 

17) Fundacja Pułaskiego; 

18) Instytut Kościuszki; 

19) Instytut Sobieskiego;; 

20) Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) UW; 

21) Internet Society Poland; 

22) Izba Gospodarki Elektronicznej; 

23) Izba Pracodawców Polskich; 

24) Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce; 

25) Koalicja na rzecz Polskich Innowacji; 

26) Krajowa Izba Gospodarcza; 

27) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji; 

28) Krajowa Izba Gospodarki Cyfrowej; 

29) Krajowa Izba Rozliczeniowa S. A.; 

30) Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl; 

31) Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych 

32)  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji; 
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33) Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii; 

34) Polska Izba Komunikacji Elektronicznej; 

35) Polska Rada Biznesu; 

36) PWPW S.A.; 

37) Polskie Towarzystwo Informatyczne; 

38) Rada do spraw Cyfryzacji; 

39) Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji; 

40) Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych; 

41) Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji; 

42) Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej; 

43) Stowarzyszenie Sieć Obywatelska – Watchdog Polska; 

44) Stowarzyszenie Samozatrudnieni; 

45) Stowarzyszenie Top 500 Innovators; 

46) UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw; 

47) Związek Pracodawców „Partnerstwo dla Innowacji”; 

48) Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska; 

 

Projekt ustawy zostanie przesłany również do związków zawodowych i organizacji pracodawców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. 

zm.) projekt zostanie przekazany do następujących organizacji związków zawodowych: 

1) Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  

2) Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 

3) Forum Związków Zawodowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1809, z 

późn. zm.) projekt zostanie przekazany do następujących reprezentatywnych organizacji pracodawców: 

1)  Konfederacji „Lewiatan”, 

2)  Związku Rzemiosła Polskiego,  

3) Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,  

4) Business Centre Club, 

5) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 

6) Federacji Przedsiębiorców Polskich. 

 

Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348.) 

oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji. 

 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 20 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 235 

budżet państwa 20 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 235 

JST             
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pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła 

finansowania  

Budowa i rozwój systemu, jak i bieżące funkcjonowanie Centralnej Informacji 

Emerytalnej będzie finansowane z budżetu państwa.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Koszty dostosowania systemów teleinformatycznych instytucji systemu 

zabezpieczenia emerytalnego (ZUS, KRUS, instytucji finansowych) na 

obecnym etapie prac są trudne do precyzyjnego oszacowania.  

Koszty po stronie instytucji finansowych ograniczone będą do przygotowania 

dobowych raportów (w postaci plików) i przekazywania ich do systemu 

teleinformatycznego CIE, z wykorzystaniem infrastruktury CIE. Takie 

operacje w skali roku nie powinny pociągać za sobą kosztów wyższych niż 

kilkadziesiąt do ok. stu tysięcy złotych.  Zauważyć należy, że instytucje 

finansowe zobligowane w przyszłości do przekazywania danych do CIE w 

chwili obecnej mają gotowe rozwiązania umożliwiające sprawne 

raportowanie wymaganych danych. 

 

Całkowity koszt budowy systemu po stronie PFR wyniesie 35 mln złotych. 

Budowa systemu będzie finansowana z dotacji celowej (20 mln zł) oraz 

środków własnych PFR (15 mln zł) na następujących poziomach: 

Usługi cyberbezpieczeństwa – ok. 4 mln zł 

Systemy analityczne/BI – ok. 2,5 mln zł 

Aplikacje klienckie (integracje z front-endem) – ok. 1,7 mln zł 

Integracje – ok. 2,8 mln zł 

Baza centralna CIE – ok. 5 mln zł 

Interfejs z KRUS – ok. 2 mln zł 

Interfejs z ZUS – ok. 3 mln zł 

Baza PPE – ok. 2 mln zł 

Baza IKZE – ok 1,5 mln zł 

Baza IKE-OFE – ok. 1,5 mln zł 

Baza IKE – ok. 2 mln zł 

Inne (np. usługi consultingowe, prawne) – ok. 3,5 mln zł 

Działania promocyjne dla PFR Portal– ok. 3,5 mln zł 

 

Po stronie PFR przewidywane roczne koszty utrzymania i amortyzacji 

nakładów na budowę CIE poniesionych przez PFR wyniosą rocznie 23 mln zł 

przez pierwsze 5 lat od wdrożenia systemu a w kolejnych latach po 20 mln zł. 

Poszczególne elementy kosztów utrzymania kształtują się następująco: 

Obsługa operacyjna BPO – ok. 3 mln zł 

Opłaty hostingowe – ok. 3 mln zł 

Opłaty licencyjne – ok. 5 mln zł 

Utrzymanie systemu i jego amortyzacja – 12 mln zł przez pierwsze 5 lat, a 

następnie 9 mln zł 

Wysokość wynagrodzenia przysługującego PFR ustalana będzie na 

warunkach rynkowych, na podstawie odpowiedniej umowy zawartej 

pomiędzy ministrem właściwym ds. informatyzacji a PFR.  
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Koszty ponoszone przez KPRM Cyfryzacja w zakresie ustalonych działań 

sprowadzają się do kosztów wdrożeniowych i w perspektywie dwuletniej 

kształtują się następująco: 

Dostosowanie organizacji pracy (pierwszy rok) – 0,5 mln zł 

Wdrożenie systemu CIE (drugi rok) – 4 mln zł 

 

Koszty ponoszone przez ZUS i KRUS: 

Dostosowanie systemów ZUS – ok. 7,5 mln zł 

Dostosowanie systemów KRUS – ok. 1 mln zł 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

Uruchomienie CIE pozwoli na zaoszczędzenie kosztów 

korespondencji listownej kierowanej do oszczędzających. 

Konkretna skala oszczędności zależeć będzie od liczby 

zainteresowanych informacją emerytalną, którzy zdecydują się 

na korzystanie z elektronicznego komunikowania się za pomocą 

CIE. Zwiększenie przejrzystości usług finansowych 

związanych z oszczędzaniem na okres emerytalny zwiększy 

konkurencyjność tego rynku. 

 sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

CIE docelowo pozwoli na zaoszczędzenie kosztów 

korespondencji listownej kierowanej do oszczędzających. 

Konkretna skala oszczędności zależeć będzie od liczby 

zainteresowanych informacją emerytalną, którzy zdecydują się 

na korzystanie z elektronicznego komunikowania się za 

pomocą CIE. Zwiększenie przejrzystości usług finansowych 

związanych z oszczędzaniem na okres emerytalny zwiększy 

konkurencyjność tego rynku. 

 rodzina, 

obywatele oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Pracujący i oszczędzający zyskają łatwy dostęp do informacji 

emerytalnej. Dzięki wyższemu poziomowi świadomości jak 

ważne jest oszczędzanie, część osób może zdecydować się na 

oszczędzanie większych kwot. 

Zwiększenie przejrzystości usług finansowych związanych z 

oszczędzaniem na okres emerytalny powinno doprowadzić do 

obniżenia kosztów oszczędzania. 

 Instytucje 

finansowe, 

towarzystwa 

pracowniczych 

funduszy 

emerytalnych  

Wyższa świadomość znaczenia oszczędzania może skłonić do 

większego zaangażowania w programy długoterminowego 

oszczędzania w instytucjach finansowych i pracowniczych 

funduszach emerytalnych. 

Koszty po stronie instytucji finansowych ograniczone będą do 

przygotowania dobowych raportów (w postaci plików) i 

przekazywania ich do systemu teleinformatycznego CIE, z 
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wykorzystaniem infrastruktury CIE. Takie operacje w skali 

roku nie powinny pociągać za sobą kosztów wyższych niż 

kilkadziesiąt do ok. stu tysięcy złotych.  Zauważyć należy, że 

instytucje finansowe zobligowane w przyszłości do 

przekazywania danych do CIE w chwili obecnej mają gotowe 

rozwiązania umożliwiające sprawne raportowanie 

wymaganych danych. 

Niemierzalne Zatrudnieni i 

samozatrudnieni  

Wyższa świadomość znaczenia oszczędzania może skłonić do 

większego zaangażowania w programy długoterminowego 

oszczędzania w instytucjach finansowych i pracowniczych 

funduszach emerytalnych. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Podanie dokładnych danych w ujęciu pieniężnym nie jest możliwe. 

Przedsiębiorstwa poniosą 

relatywnie nieduże koszty udziału w CIE w wysokości kilkudziesięciu tysięcy 

złotych (zob. pkt. 6 w rubryce „Dodatkowe informacje”). 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: ułatwienie dostępu do informacji o 

przyszłych świadczeniach emerytalnych  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Wraz z rozwojem Centralnej Informacji Emerytalnej, zmniejszy się liczba dokumentów koniecznych 

do obsługi różnych programów oszczędnościowych na rzecz komunikacji elektronicznej. 

Obowiązkowy udział instytucji zabezpieczenia emerytalnego i instytucji oszczędzania na okres po 

zakończeniu aktywności zawodowej naturalnie wiąże się z pewnymi obciążeniami regulacyjnymi. 

Głównym obciążeniem będzie przygotowanie mechanizmu przekazywania danych do CIE (czyli 

przygotowania i wysyłania raportów dobowych). Samo przekazywanie raportów dobowych będzie 

bardzo niedużym obciążeniem, ponieważ przekazywanie danych będzie odbywało się w sposób 

zautomatyzowany, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.  

Większe obciążenia regulacyjne (w tym obowiązki informacyjne) będą nałożone na PFR S.A., jako 

podmiot prowadzący CIE. Prowadzenie CIE będzie jednym z istotniejszych zadań PFR, a zatem 

wiążące się z nim obowiązki regulacyjne (w tym podleganie nadzorowi właściwych organów) są 

oczywistą i nieuniknioną konsekwencją wykonywania tego zadania. 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Uruchomienie CIE nie wywrze bezpośredniego wpływu na rynek pracy. Jednakże, łatwiejszy dostęp 

do informacji o wpływie odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i regularnego 

oszczędzania na poziom świadczeń i wypłat w okresie emerytalnym może skłonić część 

zatrudnionych do podejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przystępowania do PPK, 

PPE, IKE lub IKZE. 

 



– 70 – 

70 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Zmniejszenie zużycia papieru do korespondencji pozytywnie wpłynie na 

środowisko naturalne. Wejście w życie ustawy nie będzie miało istotnego 

wpływu na sytuację i rozwój regionalny oraz na pozostałe obszary wymienione 

w pkt 10. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 4 ust. 3 i art. 14 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 33 pkt 1-4,  który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektowanej ustawy będzie następowała corocznie, w ramach przewidzianych w 

ustawie sprawozdań PFR do organów nadzoru: ministra właściwego do spraw instytucji finansowych i 

ministra właściwego do spraw informatyzacji. 

Proponuje się zastosowanie mierników dotyczących:  

- liczby użytkowników CIE – szacowana liczba użytkowników w pierwszym roku 0,5 mln, po 3 latach 

3 mln, 

- liczby operacji/dyspozycji dokonanych w ramach aplikacji CIE – 1-2 rocznie, w kolejnych etapach 

rozwoju CIE – 4-5 rocznie, 

- liczby automatycznych aktualizacji w systemie w oparciu o dostęp do rejestru PESEL – od kilkunastu 

do kilkudziesięciu tysięcy zmian rocznie,  

- partycypacji w IKE, IKZE, PPK – szacowany wzrost partycypacji w 2 lata po uruchomieniu dostępu 

mobilnego ok. 5 punktów procentowych, 

- wydłużenia aktywności zawodowej osób starszych – wzrost wskaźnika zatrudnienia osób starszych 

(wg definicji BAEL – 55-64 lata) w 3 lata po uruchomieniu aplikacji – 5 punktów procentowych. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 


