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Poz. 1764

1764
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 4 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci, szczegó∏owego sposobu ustalania oraz warunków i terminów uiszczania op∏at
za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.
Na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U.
z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178) zarzàdza
si´, co nast´puje:

4) za udzielenie zgody na powo∏anie cz∏onków zarzàdu lub rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych — równowartoÊç w z∏otych 150 euro
od osoby;

§ 1. Udzielanie zezwoleƒ na podstawie przepisów
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawà”, podlega nast´pujàcym op∏atom:

5) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz
inwestycyjny otwarty albo specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty lokat w papiery wartoÊciowe
b´dàce przedmiotem obrotu, o którym mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy, lub w papiery wartoÊciowe,
których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione w paƒstwie innym ni˝ Rzeczpospolita
Polska lub paƒstwo nale˝àce do Organizacji
Wspó∏pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) —
równowartoÊç w z∏otych 3 000 euro;

1) za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego — równowartoÊç w z∏otych 4 000 euro;
2) za zezwolenie na zmian´ statutu funduszu inwestycyjnego — równowartoÊç w z∏otych 300 euro;
3) za zezwolenie na skrócenie terminu wejÊcia w ˝ycie
zmiany statutu funduszu inwestycyjnego — równowartoÊç w z∏otych 150 euro;
4) za zezwolenie na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa za poÊrednictwem podmiotu innego ni˝ podmiot prowadzàcy dzia∏alnoÊç maklerskà — równowartoÊç w z∏otych 2 000 euro;
5) za zezwolenie na wykonywanie dzia∏alnoÊci przez
towarzystwo funduszy inwestycyjnych — równowartoÊç w z∏otych 4 500 euro;
6) za zezwolenie na zarzàdzanie zbiorczym portfelem
papierów wartoÊciowych — równowartoÊç w z∏otych 4 000 euro.
§ 2. 1. Udzielenie zgody w przypadkach przewidzianych w ustawie podlega nast´pujàcym op∏atom:
1) za udzielenie zgody na nabycie lub obj´cie akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych w liczbie, która spowoduje osiàgni´cie lub przekroczenie 20%,
33% lub 50% ogólnej liczby g∏osów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa — równowartoÊç w z∏otych 4 000 euro, z zastrze˝eniem
ust. 2;
2) za udzielenie zgody na nabycie lub posiadanie obligacji zamiennych na akcje towarzystwa funduszy
inwestycyjnych w liczbie, która spowoduje osiàgni´cie lub przekroczenie 20%, 33% lub 50% ogólnej liczby g∏osów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy towarzystwa — równowartoÊç w z∏otych
4 000 euro;
3) za udzielenie zgody na zmian´ depozytariusza —
równowartoÊç w z∏otych 2 000 euro;
———————
1)

Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej
— instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca
2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378
i Nr 93, poz. 834).

6) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz
inwestycyjny czynnoÊci prawnych, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy — równowartoÊç w z∏otych 300 euro;
7) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz
inwestycyjny mieszany albo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, o którym mowa
w art. 84 ust. 3 ustawy, lokat w papiery wartoÊciowe lub wierzytelnoÊci w paƒstwie innym ni˝ Rzeczpospolita Polska lub paƒstwo nale˝àce do OECD —
równowartoÊç w z∏otych 3 000 euro;
8) za udzielenie zgody na niestosowanie w stosunku
do funduszu inwestycyjnego mieszanego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, o którym mowa w art. 84 ust. 3 ustawy, ograniczeƒ, o których mowa w art. 114 ustawy, do lokat
w papiery wartoÊciowe emitowane lub gwarantowane przez paƒstwa nale˝àce do OECD oraz mi´dzynarodowe instytucje finansowe, których cz∏onkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej
jedno z paƒstw nale˝àcych do OECD — równowartoÊç w z∏otych 3 000 euro.
2. W przypadku udzielenia zgody na obj´cie akcji
towarzystwa funduszy inwestycyjnych w zamian za obligacje, op∏at´ z tego tytu∏u stanowi uprzednio uiszczona op∏ata za udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1
pkt 2.
§ 3. 1. WysokoÊç op∏at, o których mowa w § 1 i 2,
okreÊla si´ przy zastosowaniu Êredniego kursu walut
obcych ustalanego przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcego w dniu wydania decyzji udzielajàcej zezwolenia albo zgody.
2. Op∏aty, o których mowa w § 1 i 2, uiszcza si´ na
rachunek bie˝àcy — subkonto dochodów Komisji Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 1.
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§ 4. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do op∏at,
o których mowa w § 1 i 2, nale˝nych w zwiàzku z wydaniem decyzji udzielajàcej zezwolenia lub zgody przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, je˝eli dor´czenie decyzji nastàpi∏o po tym dniu.
2. Do op∏at nale˝nych w zwiàzku z dor´czeniem decyzji udzielajàcej zezwolenia lub zgody przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Poz. 1764 i 1765

∏owego sposobu naliczania oraz warunków i terminów
uiszczania op∏at za udzielanie zezwoleƒ wydawanych
przez Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 33,
poz. 181).
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie wysokoÊci, szczegó-

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

1765
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 grudnia 2002 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych.
Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
26 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania
bonów skarbowych (Dz. U. Nr 74, poz. 831) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) uchyla si´ § 7;
2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. W przetargach mogà braç udzia∏ banki,
z którymi Minister Finansów zawar∏ umow´ przyznajàcà prawo do sk∏adania ofert
na wszystkich rodzajach przetargów, okreÊlonych w rozporzàdzeniu (Dealerzy Skarbowych Papierów WartoÊciowych), z zastrze˝eniem ust. 2.
2. W przetargach bonów skarbowych mogà
braç udzia∏ banki paƒstwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72,
poz. 665, z póên. zm.2)), nieposiadajàce statusu Dealera Skarbowych Papierów Warto———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136,
Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122,
poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,
poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200,
poz. 1685.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1070, Nr 141,
poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1385 i 1387.

Êciowych. Szczegó∏owe warunki i tryb nabywania bonów skarbowych przez te banki zostanà okreÊlone w umowie z Ministrem Finansów.
3. Uczestnikami przetargów mogà byç wy∏àcznie podmioty, o których mowa w ust. 1
i 2.”;
3) uchyla si´ § 10;
4) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. List emisyjny jest podawany przez Ministra Finansów do wiadomoÊci publicznej w prasie
o zasi´gu ogólnokrajowym lub za pomocà innych Êrodków przekazu, w szczególnoÊci bankowych systemów informacji.”;
5) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przed ka˝dym przetargiem Minister Finansów
podaje informacj´ zawierajàcà w szczególnoÊci:
1) dat´ przetargu,
2) kody bonów skarbowych,
3) przewidywanà wartoÊç nominalnà bonów
skarbowych o danym terminie wykupu oferowanych do sprzeda˝y na przetargu,
4) okresy, na jakie bony sà emitowane.”;
6) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Oferty zakupu bonów skarbowych sk∏adajà uczestnicy przetargu w imieniu w∏asnym i na w∏asny rachunek.
2. W ofercie zakupu bonów skarbowych
uczestnicy przetargu okreÊlajà liczb´ bonów skarbowych, które chcà nabyç, oraz
podajà cen´ z dok∏adnoÊcià do jednego
grosza, którà gotowi sà zap∏aciç za ka˝dy
bon skarbowy, zwanà dalej „cenà przetargowà”.

