
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, z 1998 r.
Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
12 maja 1998 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´-
Êci aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka
mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach
lokat, oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emery-
talne (Dz. U. Nr 63, poz. 407 i z 2001 r. Nr 67, poz. 682)
po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. 1. Aktywa otwartego funduszu emerytalnego
nie mogà byç lokowane w banku, który jest:

1) akcjonariuszem towarzystwa zarzàdzajà-
cego funduszem,

2) podmiotem zwiàzanym w stosunku do to-
warzystwa,

3) podmiotem zwiàzanym w stosunku do ak-
cjonariuszy towarzystwa.

2. Otwarty fundusz emerytalny nie mo˝e za-
wieraç z podmiotami, o których mowa
w ust. 1, umów lub dokonywaç innych czyn-
noÊci prawnych zwiàzanych z lokowaniem
aktywów funduszu.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie
dotyczy Êwiadczenia us∏ug w ramach dzia∏al-
noÊci maklerskiej w rozumieniu przepisów
o publicznym obrocie papierami wartoÊcio-
wymi.”

§ 2. Otwarte fundusze emerytalne sà obowiàzane
dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç lokacyjnà do przepisów
niniejszego rozporzàdzenia w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów otwartego funduszu eme-
rytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeƒ 

w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 lutego 2002 r.

w sprawie wzoru imiennego upowa˝nienia do udost´pnienia funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej danych
osobowych.

Na podstawie art. 9 ust. 1c ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzór imiennego upowa˝nienia do
udost´pnienia funkcjonariuszowi Stra˝y Granicznej
danych osobowych, stanowiàcy za∏àcznik do rozporzà-
dzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 lutego 2002 r. (poz. 156)


