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3) ogłoszeniu upadłości, otwarciu postępowania 

układowego lub otwarciu likwidacji towarzystwa 
emerytalnego, 

4) wyborze biegłego rewidenta, dokonującego bada
nia sprawozdań finansowych towarzystwa emery
talnego. 

§ 11. 1. Bieżące informacje, o których mowa w § 7 
i 8, są przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Fundu
szami Emerytalnymi i do agencji informacyjnej, wybra
nej spośród agencji wskazanych przez ten Urząd, w cią
gu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego 
ich sporządzenie lub powzięcia o nim informacji przez 
fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne. 

2. Bieżące informacje, o których mowa w § 9 i 10, 
są przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Funduszami 
Emerytalnymi w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

§ 12. 1. Okresowe sprawozdania, dotyczące działal
ności funduszu emerytalnego, obejmują następujące 
dane: 

1) liczbę członków funduszu emerytalnego na począ
tek każdego kwartału, 

2) zmianę liczby członków funduszu emerytalnego 
w stosunku do poprzedniego kwartału oraz w sto
sunku do analogicznego okresu w roku poprzed
nim. 

2. Okresowe sprawozdania z działalności otwar
tych funduszy emerytalnych są sporządzane co kwar
tał i przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Fundusza
mi Emerytalnymi w terminie 30 dni od ostatniego dnia 
roboczego kończącego dany kwartał. 

3. Okresowe sprawozdania z działalności pracow
niczych funduszy emerytalnych są sporządzane raz 
w roku i przekazywane do Urzędu Nadzoru nad Fundu
szami Emerytalnymi w terminie 2 miesięcy od ostat
niego dnia roboczego kończącego dany rok. 

§ 13. 1. Sprawozdania dotyczące sytuacji finanso
wej powszechnego towarzystwa emerytalnego są 
przekazywane Urzędowi Nadzoru nad Funduszami 
Emerytalnymi w formie miesięcznych sprawozdań 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym, spo
rządzanych do celów statystycznych na formularzu 
F-01. 

2. Przekazanie sprawozdania następuje do 18 dnia 
po zakończeniu danego miesiąca. 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1999 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 12 maja 1998 r. 

w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracow
nicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne, pobiera

nych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. 

.Na podstawie art. 203 ust. 8 ustawy z dnia 28 sierp
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Wysokość opłaty miesięcznej wnoszonej przez 
powszechne towarzystwo emerytalne wynosi: 

1) równowartość 0,02% składek wpłaconych w da
nym miesiącu, w okresie do dnia 31 grudnia 
1999 r., do otwartego funduszu emerytalnego za
rządzanego przez to towarzystwo, 

2) równowartość 0,01% składek wpłaconych w da
nym miesiącu, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r., 
do otwartego funduszu emerytalnego zarządzane
go przez to towarzystwo. 

§ 2. Wysokość opłaty kwartalnej wnoszonej przez 
pracownicze towarzystwo emerytalne wynosi: 

1) równowartość 0,05% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie do dnia 31 grudnia 1999 r., 

do pracowniczego funduszu emerytalnego zarzą
dzanego przez to towarzystwo, 

2) równowartość 0,03% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. 
do dnia 31 grudnia 2000 r., do pracowniczego fun
duszu emerytalnego zarządzanego przez to towa
rzystwo, 

3) równowartość 0,01% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r., 
do pracowniczego funduszu emerytalnego zarzą
dzanego przez to towarzystwo. 

§ 3. Wysokość opłaty kwartalnej wnoszonej przez 
pracodawcę prowadzącego pracowniczy program 
emerytalny wynosi: 

1) równowartość 0,05% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie do dnia 31 grudnia 1999 r., 
na rzecz uczestników tego programu, 

2) równowartość 0,035% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2000 r. 
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do dnia 31 grudnia 2000 r., na rzecz uczestników te
go programu, 

3) równowartość 0,02% składek wpłaconych w da
nym kwartale, w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r., 
na rzecz uczestników tego programu. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 1-3, jest przekazy
wana na rachunek bieżący - subkonto dochodów 
Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, zwa
nego dalej "Urzędem Nadzoru", w następujących ter
minach: 

o której mowa w § 1-3, lub datę dokonania przez nie
go wpłaty gotówkowej. 

§ 6. 1. Wnoszący opłatę, o której mowa w § 1-3, 
jest obowiązany sporządzić i przekazać w terminie, 
o którym mowa w § 4, deklarację wniesienia opłaty. 

2. Wzór deklaracji wniesienia opłaty stanowi za
łącznik do rozporządzenia. 

3. Deklaracja może być doręczona, w zależności od 
wyboru wnoszącego opłatę, przez: 

1) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za 1) dostarczenie do siedziby Urzędu Nadzoru, 
który opłata jest pobierana - w przypadku opłaty, 
o której mowa w § 1, 2) przekazanie faksem na numer wskazany przez 

Urząd Nadzoru, 
2)do' końca pierwsżego miesiąca przypadającego . '. . . , . w . kwar;tale następującyrm po ·I(wart~te,! za ··którY' · . 3) ,przekazan.le" ,zą zgodą I, na.warunkach okreslonych 

opłata jest pobieran,a -. w przYPfdku ppłaty, o któ- " . p.rzez Urząd Nadzoru, przez transmi,sjęl elektronicz-
rej mowa V'! § 2 i 3. . " . • • ną· . 

§ 5, 1. W przypadku nied~konani~ płatnoŚci w wy
znaczonym terminie, pobiera się odsetki za zwłokę 
w wysokości odsetek ustawowych. 

§ . 7. Rozporządz.enie wchodzi w żYcie. z dniem 
1 stycZnia 1999 r. . 

2. Za datę dokonania płatności uważa się datę ob
ciążenia rachunku bankowego wnoszącego opłatę, 

Wzór deklaracji wnoszenia opfat 

DEKLARACJA 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek . 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 12 maja 1998 r. (poz. 417) . 

wniesienia opłaty przez powszechne towarzystwo 
emerytalne/pracownicze towarzystwo emerytalne/pracodawcę prowadzącego 

pracowniczy program emerytalny 1 

Nazwa (firma) wnoszącego opłatę 
Numer z rejestru handlowego 

Numer zezwolenia Urzędu Nadzoru nad Fundusza-
mi Emerytalnymi na utworzenie towarzystwa eme-
rytalnego lub numer rejestru pracowniczego pro-
gramu emerytalnego 

Siedziba i adres 

Kwota stanowiąca podstawę naliczenia 
wnoszonej opłaty 

Kwota wnoszonej opłaty 

Okres, którego wpłata dotyczy 

Oświadczam, że powyżej zawarte informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz że odpowie
dzialność za podanie nieprawdziwych danych jest mi znana. 

Data i podpis osoby odpowiedzialnej za wniesienie opfaty 

1 Niepotrzebne skreślić . 


