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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie wysokoÊci i sposobu obliczania wp∏at powszechnych towarzystw emerytalnych na pokrycie kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika

Ubezpieczonych, terminów uiszczania tych wp∏at i wysokoÊci odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

Na podstawie art. 203 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
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, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253)
zarzàdza si´, co nast´puje:
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§ 1. 1. WysokoÊç wp∏at na pokrycie kosztów nadzo-
ru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych oraz kosz-
tów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpie-
czonych za dany rok oblicza si´, mno˝àc procentowy
udzia∏ sk∏adki wp∏aconej do zarzàdzanego przez dane
powszechne towarzystwo emerytalne otwartego fun-
duszu emerytalnego w sk∏adkach wp∏aconych do
wszystkich otwartych funduszy w danym roku przez
wysokoÊç poniesionych w danym roku kosztów. 

2. WysokoÊç sk∏adek wp∏aconych do wszystkich
otwartych funduszy emerytalnych oraz wysokoÊç kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
okreÊla si´ na podstawie informacji uzyskanych od Ko-
misji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych.

3. WysokoÊç kosztów funkcjonowania Rzecznika
Ubezpieczonych okreÊla si´ na podstawie informacji
uzyskanych od Rzecznika Ubezpieczonych. 

§ 2. 1. Powszechne towarzystwa emerytalne wp∏a-
cajà co miesiàc oddzielnie na rachunek bie˝àcy — sub-
konto dochodów — Urz´du Komisji Nadzoru Ubezpie-
czeƒ i Funduszy Emerytalnych oraz na rachunek Rzecz-
nika Ubezpieczonych zaliczk´ na poczet kosztów:

1) nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
— w wysokoÊci 0,12% sumy sk∏adek wp∏aconych
w danym miesiàcu do otwartego funduszu emery-
talnego zarzàdzanego przez to towarzystwo,

2) funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecznika Ubezpie-
czonych — w wysokoÊci 0,0066% sumy sk∏adek
wp∏aconych w danym miesiàcu do otwartego fun-
duszu emerytalnego zarzàdzanego przez to towa-
rzystwo.

2. Zaliczk´ za ka˝dy miesiàc wp∏aca si´ najpóêniej
do koƒca nast´pnego miesiàca.

3. Sum´ sk∏adek wp∏aconych w danym miesiàcu do
otwartego funduszu emerytalnego ustala si´ wed∏ug
daty wp∏ywu sk∏adek na rachunek funduszu.

§ 3. 1. Nadp∏ata — gdy suma zaliczek, o których mo-
wa w § 2, jest wy˝sza ni˝ obliczona na podstawie § 1
wysokoÊç wp∏at — zaliczana jest na poczet zaliczek za
rok nast´pny.

2. Ustalenie wysokoÊci nadp∏aty, o której mowa
w ust. 1, nast´puje w terminie do dnia 31 sierpnia na-
st´pnego roku.

3. Na pisemny wniosek powszechnego towarzy-
stwa emerytalnego nadp∏ata podlega zwrotowi w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 4. W przypadku gdy suma zaliczek, o których mo-
wa w § 2, jest ni˝sza ni˝, obliczona na podstawie § 1,
wysokoÊç wp∏at, powszechne towarzystwa emerytalne
dokonujà wp∏aty ró˝nicy odpowiednio na rachunki,
o których mowa w § 2 ust. 1, w terminie 30 dni po otrzy-
maniu od Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy
Emerytalnych i Rzecznika Ubezpieczonych informacji,
o których mowa odpowiednio w § 1 ust. 2 i 3.

§ 5. W przypadku niedotrzymania terminów p∏atno-
Êci, o których mowa w § 2 i § 4, pobiera si´ odsetki za
zw∏ok´ w wysokoÊci odsetek ustawowych.

§ 6. 1. Do ustalenia wysokoÊci wp∏at na pokrycie
kosztów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytal-
nych oraz kosztów funkcjonowania dzia∏alnoÊci Rzecz-
nika Ubezpieczonych w roku 2002 przyjmuje si´, i˝ rok
rozpoczà∏ si´ dnia 1 kwietnia 2002 r.

2. Do ustalenia wysokoÊci wp∏at na pokrycie kosz-
tów nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych
od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 marca 2002 r., sto-
suje si´ zasady dotychczasowe.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2002 r. 
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