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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 1998 r. 

w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat do Funduszu Gwarancyjnego. 

Na podstawie art. 185 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierp
nia 1997 r. o organ izacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się , co 
następuje: 

§ 1. Wysokość wpłaty do Funduszu Gwarancyjne
go jest ustalana na każdy kolejny kwartał kalendarzo
wy, na podstawie rozliczenia wpłat na koniec poprzed
niego kwartału kalendarzowego, dokonanego nie póż
niej niż w terminie 3 dni roboczych , l i cząc od dnia za
kończenia kwartału. 

§ 2. W celu dokonania rozliczen ia, o którym mowa 
w § 1, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
Spółka Akcyjna prowadzi dla poszczególnych po
wszechnych towarzystw emerytalnych ewidencję do
konanych dotychczas wpłat oraz pożytków z lokaty 
środków Funduszu Gwarancyjnego. 

§ 3. Wysokość wpłat na koniec danego kwartału ka
lendarzowego, po powiększeniu o pożytki z ich lokaty 
oraz pomniejszeniu o wynagrodzenie należne Krajo
wemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółce 
Akcyjnej, powinna wynosić dla każdego powszechne
go towarzystwa emerytalnego 0,1 % wartośc i aktywów 
netto otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego 
przez towarzystwo na koniec tego kwartału . 

§ 4. Wysokość wpłaty, o której mowa w § 1, stano
wi różnicę między wymaganą wysokością wpłat usta
loną zgodnie z § 3 a rzeczywistą wysokością tych wpłat 

na koniec kwartału kalendarzowego, jeżeli jest ona niż
sza od wysokości wymaganej. 

§ 5. Wpłaty, o której mowa w § 1, powszechne to
warzystwo emerytalne dokonuje w terminie 14 dn i, li
cząc od dnia otrzymania od Krajowego Depozytu Pa
pierów Wartościowych Spółki Akcyjnej rozliczenia 
wpłat za poprzedni kwartał kalendarzowy. 

§ 6. 1. W przypadku gdy rozliczenie za poprzedni 
kwartał kalendarzowy wykaże nadpłatę po stronie po
wszechnego towarzystwa emerytalnego, kwota tej 
nadpłaty jest zaliczana na poczet wpłaty należnej w ko
lejnym kwartale kalendarzowym , z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Na pisemny wniosek powszechnego towarzy
stwa emerytalnego kwota nadpłaty podlega zwrotowi 
w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku. 

§ 7. 1. W przypadku niedokonania należnej wpłaty 
w terminie, o którym mowa w § 5, powszechne towa
rzystwo emerytalne jest obowiązane do zapłaty odse
tek za zwłokę w wysokości odsetek ustawowych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przy
padku , o którym mowa w § 6 ust. 2. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 1998 r. 

w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulo
kowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działal

ności lokacyjnej przez fundusze emerytalne. 

Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun
duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza 
się , co następuje: 

§ 1. Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytal
nego w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą 
przekroczyć: 

1) 7,5% wartości aktywów - w przypadku lokaty 
w świadectwa rekompensacyjne, w rozumieniu 
ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowa
niu okresowego niepodwyższania płac w sferze bu
dżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub do-

datków do emerytur i rent (Dz. U. Nr 30, poz. 164 
i Nr 107, poz. 691), 

2) 20% wartości aktywów - w przypadku lokaty w de
pozytach bankowych i bankowych papierach war
tośc i owych , 

3) 40% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ak
cjach spółek notowanych na regulowanym rynku 
giełdowym, innych niż określone w pkt 5, przy 
czym lokaty w akcjach spółek notowanych na ryn
ku równoległym i rynku wolnym nie mogą przekro
czyć łącznie 10% wartości aktywów, a lokaty w ak
cjach spółek notowanych na rynku wolnym nie 
mogą przekroczyć 5% wartości aktywów, 
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4) 10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ak
cjach spółek notowanych na regulowanym rynku 
pozagiełdowym oraz spółek nie notowanych na re
gulowanym rynku giełdowym i na regulowanym 
rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do pu
blicznego obrotu, 

5) 10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ak
cjach narodowych funduszy inwestycyjnych, 

6) 10% wartości aktywów - w przypadku lokaty 
w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych 
przez fundusze inwestycyjne zamknięte oraz fun
dusze inwestycyjne mieszane, przy czym lokaty 
w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych 
przez fundusze inwestycyjne zamknięte nie mogą 
przekroczyć 5% wartości aktywów, 

7) 15% wartości aktywów - w przypadku lokaty 
w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fun
dusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne 
fundusze inwestycyjne otwarte, 

8) 15% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ob
ligacjach i innych dłużnych papierach wartościo
wych emitowanych przez gminy, związki komunal 
ne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały 
dopuszczone do publicznego obrotu, 

9) 5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ob
ligacjach i innych dłużnych papierach wartościo
wych emitowanych przez gminy, związki komunal 
ne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są do
puszczone do publicznego obrotu, 

10) 10% wartości aktywów - w przypadku lokaty w za
bezpieczonych całkowicie obligacjach emitowa
nych przez inne podmioty niż gminy, związki komu-

nalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zosta
ły dopuszczone do publicznego obrotu, 

11) 5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w za
bezpieczonych całkowicie obligacjach emitowa
nych przez inne podmioty niż gminy, związki komu
nalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zo
stały dopuszczone do publicznego obrotu, 

12) 5% wartości aktywów - w przypadku lokaty w ob
ligacjach i innych dłużnych papierach wartościo
wych emitowanych przez spółki publiczne, innych 
niż określone w pkt 10 i 11, które nie zostały do
puszczone do publicznego obrotu. 

§ 2. Lokaty aktywów otwartego funduszu emerytal
nego w kategoriach lokat, o których mowa w § 1 pkt 1 
oraz pkt 3-7, mogą stanowić łącznie nie więcej niż 
60% wartości aktywów tego funduszu. 

§ 3. 1. W przypadku lokat w aktywa, o których mo
wa w § 1 pkt 1 oraz pkt 3-6, lokaty otwartego fundu
szu emerytalnego nie mogą stanowić więcej niż 10% 
jednej emisji. 

2. Jeżeli pomiędzy papierami wartościowymi róż
nych emisji, ale tego samego emitenta, nie występują 
żadne różnice w zakresie uprawnień przysługujących 
ich posiadaczom, ograniczenie, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje się łącznie do tych wszystkich emisji. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 maja 1998 r. 

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się następujące regionalne inspektora
ty celne oraz ustala ich siedziby i terytorialny zasięg 
działania: 

1) Regionalny Inspektorat Celny w Białymstoku dla 
obszaru województw: białostockiego, łomżyńskie
go, olsztyńskiego, ostrołęckiego i suwalskiego, 

2) Regionalny Inspektorat Celny w Krakowie dla ob
szaru województw: bielskiego, częstochowskiego, 
katowickiego, kieleckiego, krakowskiego, krośnień
skiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, 

3) Regionalny Inspektorat Celny w Lublinie dla obsza
ru województw: bialskopodlaskiego, chełmskiego, 
lubelskiego, przemyskiego, rzeszowskiego, tarno
brzeskiego i zamojskiego, 

4) Regionalny Inspektorat Celny w Poznaniu dla ob
szaru województw: kaliskiego, konińskiego, lesz
czyńskiego, pilskiego i poznańskiego, 

5) Regionalny Inspektorat Celny w Szczecinie dla ob
szaru województw: gorzowskiego, koszalińskiego, 
słupskiego i szczecińskiego. 

§ 2. Na obszarach województw nie wymienionych 
w § 1 zadania określone wart. 2 ust. 2 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, 
poz. 449) wykonuje Generalny Inspektor Celny przy po
mocy podległego mu Generalnego Inspektoratu Cel
nego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia . 

Minister Finansów: w z. J. Bauc 


