
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718,
z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 96, poz. 959) i art. 15 ustawy z dnia
27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednoli-
ty tekst ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 934), z uwzgl´dnieniem zmian wprowa-
dzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o pracowniczych programach emerytalnych oraz
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 98, poz. 610),

2) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

3) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

4) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256),

5) ustawà z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy
o obligacjach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 60, poz. 702),

6) ustawà z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64),

7) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

8) ustawà z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w orga-
nizacji i funkcjonowaniu centralnych organów ad-
ministracji rzàdowej i jednostek im podporzàdko-
wanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),

9) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów ad-
ministracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),

10) ustawà z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074),

11) ustawà z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpie-
czeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez-
pieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153),

12) ustawà z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),

13) ustawà z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170,
poz. 1651),

14) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-
leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

15) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116,
poz. 1207),

16) ustawà z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwe-
stycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 1 lipca 2004 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 223—228 i 230 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (Dz. U. Nr 139, poz. 934), które stanowià:

„Art. 223. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113,
z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11,
poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,
poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175,
z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12,
poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 43,
poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75,
poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 113,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 133,
poz. 882) w art. 476 w § 3 skreÊla si´
kropk´ i dodaje si´ wyrazy „oraz sprawy
o roszczenia ze stosunków prawnych
mi´dzy cz∏onkami otwartych funduszy
emerytalnych a tymi funduszami lub ich
organami”.
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Art. 224. W ustawie z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35,
poz. 195, z 1992 r. Nr 75, poz. 368,
z 1996 r. Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r.
Nr 121, poz. 769 i 770) w art. 7 po ust. 1
dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ograniczeƒ okreÊlonych w ust. 1

nie stosuje si´, je˝eli za∏o˝ycielami
sà wy∏àcznie towarzystwa emery-
talne dzia∏ajàce na podstawie
przepisów o organizacji i funkcjo-
nowaniu funduszy emerytalnych.”

Art. 225. W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia-
∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz. U.
z 1996 r. Nr 11, poz. 62 oraz z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107,
poz. 685 i Nr 121, poz. 769 i 770)
w art. 10 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do

dzia∏alnoÊci akwizycyjnej na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych,
prowadzonej przez zak∏ad ubezpie-
czeƒ na podstawie przepisów o or-
ganizacji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych.”

Art. 226. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90,
poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 126, poz. 626, z 1995 r.
Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 87, poz. 395, Nr 137,
poz. 638, Nr 147, poz. 686 i Nr 156,
poz. 776 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 30, poz. 164, Nr 71, poz. 449, Nr 85,
poz. 538, Nr 96, poz. 592, Nr 121,
poz. 770, Nr 123, poz. 776, Nr 137,
poz. 926 i Nr 139, poz. 932 i 933) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´-

puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 5
w brzmieniu:
„5) przychodów z tytu∏u podzia∏u

wspólnego majàtku ma∏˝onków
w wyniku ustania lub ogranicze-
nia ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci ma-
jàtkowej.”;

2) w art. 17:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dywidendy i inne przychody
z tytu∏u udzia∏u w zyskach
osób prawnych, których pod-
stawà uzyskania jest tytu∏
prawny w postaci udzia∏ów
(akcji) stanowiàcych kapita∏
osób prawnych, w tym rów-
nie˝ dywidendy z akcji z∏o˝o-
nych przez cz∏onków pracow-
niczych funduszy emerytal-
nych na rachunkach iloÊcio-
wych, oprocentowanie udzia-

∏ów cz∏onkowskich z nadwy˝ki
bilansowej (dochodu ogólne-
go) w spó∏dzielniach, przycho-
dy z tytu∏u podzia∏u majàtku li-
kwidowanej spó∏ki (spó∏dziel-
ni), a tak˝e wartoÊç dokona-
nych na rzecz udzia∏owców
i akcjonariuszy nieodp∏atnych
lub cz´Êciowo odp∏atnych
Êwiadczeƒ, ustalonà wed∏ug
zasad okreÊlonych w art. 12
ust. 3 i 3a,”

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 7 i 8
w brzmieniu:
„7) przychody z odp∏atnego prze-

niesienia prawa poboru, w tym
równie˝ ze zbycia prawa pobo-
ru akcji nowej emisji przez pra-
cowniczy fundusz emerytalny
w imieniu cz∏onka funduszu,

8) przychody cz∏onków pracow-
niczych funduszy emerytal-
nych z tytu∏u przeniesienia ak-
cji z∏o˝onych na rachunkach
iloÊciowych do aktywów tych
funduszy.”;

3) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Za przychody z innych êróde∏,

o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 9, uwa˝a si´ w szczególnoÊci:
kwoty wyp∏acone po Êmierci
cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego wskazanej przez
niego osobie lub cz∏onkowi jego
najbli˝szej rodziny, w rozumieniu
przepisów o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytal-
nych, zasi∏ki pieni´˝ne z ubezpie-
czenia spo∏ecznego, alimenty,
z wyjàtkiem alimentów na rzecz
dzieci, stypendia, dotacje (sub-
wencje) inne ni˝ wymienione
w art. 14, dop∏aty, nagrody i inne
nieodp∏atne Êwiadczenia niena-
le˝àce do przychodów okreÊlo-
nych w art. 12, 14 i 17 oraz przy-
chody nieznajdujàce pokrycia
w ujawnionych êród∏ach.”;

4) w art. 21 w ust. 1 w pkt 57 kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 58 i 59 w brzmieniu:
„58) wyp∏aty Êrodków z pracowni-

czego funduszu emerytalnego
dokonane na rzecz cz∏onka tego
funduszu,

59) wyp∏aty Êrodków z otwartego
funduszu emerytalnego na rzecz
by∏ego wspó∏ma∏˝onka cz∏onka
tego funduszu, przekazane na
rachunek tego wspó∏ma∏˝onka
w otwartym funduszu emerytal-
nym.”;
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5) w art. 22 po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c
w brzmieniu:
„1c. U pracodawców b´dàcych ak-

cjonariuszami pracowniczych
towarzystw emerytalnych kosz-
tami uzyskania przychodu sà
tak˝e:
1) wydatki na pokrycie kosztów

dzia∏alnoÊci pracowniczych
towarzystw emerytalnych,

2) op∏aty pobierane przez Urzàd
Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi, o których mo-
wa w przepisach o organiza-
cji i funkcjonowaniu fundu-
szy emerytalnych.”;

6) w art. 24:
a) w ust. 5 skreÊla si´ kropk´ i doda-

je si´ wyrazy „oraz dywidendy
z akcji z∏o˝onych przez cz∏onków
pracowniczych funduszy emery-
talnych na rachunkach iloÊcio-
wych.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a
w brzmieniu:
„5a. Dochodem z tytu∏u przenie-

sienia akcji z∏o˝onych na ra-
chunku iloÊciowym cz∏onka
pracowniczego funduszu
emerytalnego do aktywów
tego funduszu jest ró˝nica
pomi´dzy wartoÊcià tych ak-
cji w dniu przeniesienia, wy-
cenionych wed∏ug zasad wy-
ceny aktywów funduszy eme-
rytalnych, a kosztem nabycia
tych akcji.”;

7) w art. 30 w ust. 1 w pkt 8 kropk´ za-
st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 9—11 w brzmieniu: 
„9) od kwot wyp∏acanych po Êmierci

cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego wskazanej przez
niego osobie lub cz∏onkowi jego
najbli˝szej rodziny, w rozumieniu
przepisów o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytal-
nych, z wyjàtkiem wyp∏at, o któ-
rych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59
— w wysokoÊci 20 % uzyskanego
przychodu,

10) od dochodu cz∏onka pracowni-
czego funduszu emerytalnego
z tytu∏u przeniesienia akcji z∏o˝o-
nych na rachunku iloÊciowym do
aktywów tego funduszu — w wy-
sokoÊci 20 % uzyskanego docho-
du,

11) od przychodów z tytu∏u zbycia
prawa poboru akcji nowej emisji
przez pracowniczy fundusz eme-
rytalny w imieniu cz∏onka fundu-
szu — w wysokoÊci 20 % uzyska-
nego przychodu.”;

8) w art. 41 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a
i 4b w brzmieniu:
„4a. Otwarte fundusze emerytalne

sà obowiàzane, jako p∏atnicy,
pobieraç zrycza∏towany poda-
tek dochodowy od wyp∏at,
o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 9.

4b. Pracownicze fundusze emery-
talne sà obowiàzane, jako p∏at-
nicy, pobieraç zrycza∏towany
podatek dochodowy od:
a) dochodów, o których mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 10;
b) przychodów, o których mo-

wa w art. 30 ust. 1 pkt 11.”

Art. 227. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482
i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2,
Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87,
poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113,
poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127,
poz. 627, z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86,
poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133,
poz. 654 i Nr 142, poz. 704, z 1996 r.
Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90,
poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147,
poz. 686 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44,
Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96,
poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118,
poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926 i Nr 139,
poz. 932 i 933) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 w pkt 10 kropk´ za-

st´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 11 w brzmieniu:
„11) fundusze emerytalne utworzo-

ne na podstawie przepisów
o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.”,

2) w art. 15 po ust. 1d dodaje si´
ust. 1e—1g w brzmieniu:
„1e. W powszechnych towarzy-

stwach emerytalnych kosztem
uzyskania przychodów w roku
podatkowym sà koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a tak˝e:
1) wydatki poniesione na po-

krycie kosztów dzia∏alnoÊci
otwartego funduszu emery-
talnego,

2) kwoty przekazane na rachu-
nek rezerwowy otwartego
funduszu emerytalnego,

3) wydatki poniesione na pokry-
cie niedoboru w otwartym
funduszu emerytalnym, je˝eli
Êrodki zgromadzone na ra-
chunku rezerwowym tego
funduszu sà niewystarczajàce
na pokrycie tego niedoboru,
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4) wp∏aty dokonane na Fun-
dusz Gwarancyjny, o których
mowa w ustawie z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 934) — do wyso-
koÊci okreÊlonej w odr´b-
nych przepisach,

5) op∏aty pobierane przez
Urzàd Nadzoru nad Fundu-
szami Emerytalnymi, o któ-
rych mowa w ustawie wy-
mienionej w pkt 4.

1f. W pracowniczych towarzy-
stwach emerytalnych kosztem
uzyskania przychodów w roku
podatkowym sà koszty ustalo-
ne zgodnie z ust. 1, a tak˝e:
1) wydatki poniesione na po-

krycie kosztów dzia∏alnoÊci
pracowniczego funduszu
emerytalnego,

2) op∏aty pobierane przez
Urzàd Nadzoru nad Fundu-
szami Emerytalnymi, o któ-
rych mowa w ustawie wy-
mienionej w ust. 1e pkt 4.

1g. U pracodawców b´dàcych akcjo-
nariuszami pracowniczego towa-
rzystwa emerytalnego kosztem
uzyskania przychodów w roku
podatkowym sà koszty ustalone
zgodnie z ust. 1, a tak˝e:
1) wydatki poniesione na po-

krycie kosztów dzia∏alnoÊci
pracowniczego towarzystwa
emerytalnego,

2) op∏aty pobierane przez
Urzàd Nadzoru nad Fundu-
szami Emerytalnymi, o któ-
rych mowa w ustawie wy-
mienionej w ust. 1e pkt 4.”;

3) w art. 17 w ust. 1 dodaje si´ pkt 30
w brzmieniu:
„30) dochody Funduszu Gwarancyj-

nego, o którym mowa w ustawie
wymienionej w art. 15 ust. 1e
pkt 4.”

Art. 228. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r.
o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 121,
poz. 591 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183,
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118,
poz. 754 i Nr 139, poz. 933) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust 1:

a) w pkt 3 wyraz „lub” zast´puje si´
przecinkiem, 

b) po wyrazach „przepisów o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej” dodaje
si´ wyrazy „lub przepisów o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych”;

2) w art. 64 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a: 
„2a) jednostek dzia∏ajàcych na pod-

stawie przepisów o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych,”;

3) w art. 81 w ust. 3 dodaje si´ pkt 5:
„5) w porozumieniu z Prezesem

Urz´du Nadzoru nad Funduszami
Emerytalnymi szczególne zasady
rachunkowoÊci funduszy emery-
talnych, w tym równie˝ wzory bi-
lansu, rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej i innych
sk∏adników sprawozdania finan-
sowego, terminy sporzàdzania
i z∏o˝enia do og∏oszenia rocznych
sprawozdaƒ finansowych, zakres
og∏aszanych rocznych sprawoz-
daƒ finansowych oraz termin za-
twierdzania rocznego sprawoz-
dania finansowego.””

„Art. 230. Przy powo∏ywaniu cz∏onków Komitetu
Doradczego Urz´du Nadzoru na pierw-
szà kadencj´ Prezes Rady Ministrów
okreÊla, którzy z cz∏onków sà powo∏y-
wani na 2, 4 oraz 6 lat.”;

2) art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie usta-
wy o pracowniczych programach emerytalnych
oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 610), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

3) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw okreÊlajàcych kompetencje or-
ganów administracji publicznej — w zwiàzku z re-
formà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:

„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26,
art. 128 pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145
ust. 2 i 4, art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147
ust. 2 i 3, które wchodzà w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23,
art. 48 pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3,
5—10 i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a),
które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

4) art. 196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery-
turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:

„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r., z tym ̋ e art. 182 wcho-
dzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

5) art. 6 i 16 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1256), które stanowià:

„Art. 6. Do dnia 30 czerwca 2000 r. rejestr, o któ-
rym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy wymie-
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nionej w art. 4, mo˝e zawieraç dane okre-
Êlone w art. 89 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu
obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.”

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 3 lit. b), któ-
ry wchodzi w ˝ycie z mocà od dnia
1 stycznia 1999 r.”;

6) art. 11 ustawy z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie
ustawy o obligacjach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8, poz. 64), któ-
ry stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:
1) art. 1 pkt 2, 3, 4 i 6 lit. b), które wcho-

dzà w ˝ycie z mocà obowiàzujàcà od
dnia 1 stycznia 1999 r.,

2) art. 1 pkt 1 lit. a) pierwsze, drugie i trze-
cie tiret, pkt 5, 11 lit. a)—b) i f)—h)
i pkt 18 lit. a)—c) oraz art. 5 i 8, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

8) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2003 r.”;

9) art. 81 ustawy z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych orga-
nów administracji rzàdowej i jednostek im podpo-
rzàdkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230,
poz. 1923 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), który
stanowi:
„Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-

nia 2002 r., z wyjàtkiem:
1) art. 31, który wchodzi w ˝ycie z dniem

og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
2002 r.,

2) art. 52 pkt 12 lit. a), art. 59, art. 62
pkt 1, art. 71 ust. 2 i art. 79, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

3) art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 5 oraz ust. 6
i art. 10 pkt 1, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 31 marca 2002 r.,

4) art. 50 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.,

5) art. 2 ust. 3, art. 25, art. 36 pkt 1, 2 i 4,
art. 41, art. 48, art. 52 pkt 5, art. 63 pkt 1
oraz art. 80 ust. 1 pkt 1, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,

6) art. 27 i art. 52 pkt 13 w zakresie doty-
czàcym art. 33a ust. 1 pkt 9, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,

7) (uchylony).”;

10) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sà-
dów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271), który stanowi:

„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8
pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1,
art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1,
art. 91 i art. 92, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;

11) art. 23 ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241,
poz. 2074), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r., z wyjàtkiem:
1) art. 3 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 i 4 w cz´-

Êci dotyczàcej rozdzia∏u 4a, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 3 miesi´-
cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 3 pkt 4 w cz´Êci dotyczàcej roz-
dzia∏u 4b, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2004 r.”;

12) art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze
ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153), który
stanowi:

„Art. 36. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.”;

13) art. 23 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609),
który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2003 r., z wyjàtkiem art. 1 pkt 11,
który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

14) art. 6—14 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r.
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651), które stanowià:

„Art. 6. W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do
dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz
emerytalny mo˝e pobieraç op∏aty wy∏àcz-
nie w formie potràcenia okreÊlonej pro-
centowo kwoty z wp∏acanych sk∏adek,
z tym ˝e potràcenia dokonuje si´ przed
przeliczeniem sk∏adek na jednostki rozra-
chunkowe w wysokoÊci ustalonej w statu-
cie, jednak nie wy˝szej ni˝:
1) 7 % kwoty z wp∏aconych sk∏adek w la-

tach 2004—2010;
2) 6,125 % kwoty z wp∏aconych sk∏adek

w roku 2011;
3) 5,25 % kwoty z wp∏aconych sk∏adek

w roku 2012;
4) 4,375 % kwoty z wp∏aconych sk∏adek

w roku 2013. 
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Art. 7. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.:
1) koszty zarzàdzania otwartym fundu-

szem przez towarzystwo, o których mo-
wa w art. 136 ust. 2a ustawy wymienio-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie mogà przekroczyç
maksymalnej wysokoÊci kosztów zarzà-
dzania funduszem, pokrywanych bezpo-
Êrednio ze swoich aktywów w kwocie
ustalonej w statucie w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy;

2) organ nadzoru mo˝e wyraziç zgod´ na
podwy˝szenie kwoty, o której mowa
w pkt 1, je˝eli jest to uzasadnione ko-
niecznoÊcià zapewnienia konkurencji
pomi´dzy otwartymi funduszami lub in-
teresem cz∏onków otwartego funduszu.

Art. 8. 1. Powszechne towarzystwo emerytalne
mo˝e wycofaç Êrodki zgromadzone na
rachunku rezerwowym w ostatnim dniu
roboczym:
1) paêdziernika 2004 r. — pod warun-

kiem ˝e stopa zwrotu funduszu za-
rzàdzanego przez to towarzystwo za
okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do
dnia 30 wrzeÊnia 2004 r., obliczona
na zasadach okreÊlonych w art. 172
ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, by∏a nie ni˝sza ni˝ wzrost
cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych ogó∏em za okres od grudnia
1999 r. do wrzeÊnia 2004 r.;

2) kwietnia 2005 r. — pod warunkiem ˝e
stopa zwrotu funduszu zarzàdzanego
przez to towarzystwo za okres od
dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia
31 marca 2005 r., obliczona na zasa-
dach okreÊlonych w art. 172 ustawy,
o której mowa w art. 1, w brzmieniu
nadanym niniejszà ustawà, by∏a nie
ni˝sza ni˝ wzrost cen towarów i us∏ug
konsumpcyjnych ogó∏em za okres od
grudnia 1999 r. do marca 2005 r.;

3) paêdziernika 2005 r. — pod warun-
kiem ˝e stopa zwrotu funduszu za-
rzàdzanego przez to towarzystwo za
okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do
dnia 30 wrzeÊnia 2005 r., obliczona
na zasadach okreÊlonych w art. 172
ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, by∏a nie ni˝sza ni˝ wzrost
cen towarów i us∏ug konsumpcyj-
nych ogó∏em za okres od grudnia
1999 r. do wrzeÊnia 2005 r.

2. Wskaêniki okreÊlajàce wzrost cen towa-
rów i us∏ug konsumpcyjnych, o których
mowa w ust. 1, og∏asza Prezes G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego w formie ko-
munikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol-
ski” odpowiednio za okres koƒczàcy si´
w marcu — do dnia 20 kwietnia oraz za

okres koƒczàcy si´ we wrzeÊniu — do
dnia 20 paêdziernika.

Art. 9. 1. W przypadku umowy o cz∏onkostwo
w otwartym funduszu emerytalnym, za-
wartej przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy, niespe∏niajàcej do dnia
31 grudnia 2004 r., z zastrze˝eniem
ust. 2, warunków, o których mowa
w art. 81 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, fundusz ten, w terminie
30 dni od dnia otrzymania informacji,
o której mowa w ust. 3, zamknie prowa-
dzony na podstawie powy˝szej umowy
rachunek cz∏onka funduszu, o którym
mowa w art. 95 ustawy, o której mowa
w art. 1 niniejszej ustawy, o ile nie wp∏y-
n´∏y na niego ˝adne Êrodki.

2. Dla potrzeb niniejszego artyku∏u uznaje
si´, ˝e do warunków, o których mowa
w ust. 1, nie ma zastosowania okres
12 miesi´cy, o którym mowa w art. 81
ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

3. W terminie do dnia 31 stycznia 2005 r.
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych prze-
ka˝e do otwartego funduszu emerytal-
nego informacj´ o niespe∏nianiu przez
umow´ o cz∏onkostwo w tym funduszu,
zawartà przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, warunków, o których
mowa w ust. 1.

4. Po zamkni´ciu rachunku cz∏onka fundu-
szu, zgodnie z ust. 1, otwarty fundusz
emerytalny zawiadomi niezw∏ocznie
o tym fakcie cz∏onka funduszu.

5. Po zamkni´ciu rachunku cz∏onka fundu-
szu, zgodnie z ust. 1, cz∏onkowi temu
nie przys∏ugujà ˝adne prawa zwiàzane
z jego cz∏onkostwem, a otwarty fun-
dusz emerytalny nie wykonuje ˝adnych
obowiàzków zwiàzanych z tym cz∏onko-
stwem.

Art. 10. Przepisy art. 119 ust. 2 i 3 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, nie majà zastosowania do
wyp∏at transferowych dokonywanych
w zwiàzku z przystàpieniem cz∏onka
otwartego funduszu do innego otwartego
funduszu na podstawie umowy z tym
funduszem zawartej przed dniem
1 kwietnia 2004 r. Do wyp∏at transfero-
wych, o których mowa w zdaniu poprzed-
nim, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Ârodki zgromadzone na rachunku rezer-
wowym okreÊlonym w art. 181 ust. 1
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmie-
niu obowiàzujàcym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy sà przenoszone na rachunek cz´-
Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjne-
go w otwartym funduszu do wysokoÊci
stanowiàcej równowartoÊç 0,4 % warto-
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Êci aktywów funduszu. Pozosta∏e Êrodki
podlegajà wycofaniu przez powszechne
towarzystwo emerytalne dnia 7 kwietnia
2004 r. Wycofanie kwoty nadwy˝ki nast´-
puje w gotówce i skutkuje zmniejszeniem
iloÊci jednostek rozrachunkowych.

Art. 12. 1. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy otwarte fundusze eme-
rytalne dostosujà swoje statuty do
przepisów niniejszej ustawy, z zastrze-
˝eniem ust. 2. 

2. W wyniku zmiany statutu, o której mo-
wa w ust. 1, wysokoÊç op∏aty, o której
mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 1, w brzmieniu obowià-
zujàcym przed dniem wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy oraz art. 6 niniejszej
ustawy, pobieranej od sk∏adek dotych-
czasowych cz∏onków otwartych fundu-
szy nie mo˝e zostaç podwy˝szona.
W przypadku gdy statut funduszu uza-
le˝nia wysokoÊç op∏aty od up∏ywu cza-
su, dopuszczalna jest zmiana statutu,
w wyniku której pobierana b´dzie op∏ata
nie wy˝sza ni˝ op∏ata pobierana w dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy. 

3. Wobec dotychczasowych cz∏onków
otwartego funduszu nie stosuje si´
przepisu art. 135 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà.

Art. 13. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r.
otwarty fundusz mo˝e podwy˝szyç wy-
sokoÊç op∏aty pobieranej w formie potrà-
cenia okreÊlonej procentowo kwoty
z wp∏aconych sk∏adek, okreÊlonej w sta-
tucie otwartego funduszu w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, zgodnie z art. 6
niniejszej ustawy.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie przepisów upo-
wa˝niajàcych zmienionych niniejszà
ustawà zachowujà moc do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych oraz mogà byç zmieniane na pod-
stawie upowa˝nienia w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà.”

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 paêdziernika 2003 r.;

2) art. 1 pkt 46, 58—60, 63, 64 oraz art. 3
pkt 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44,
45, 49, 53 lit. b, pkt 54—57, 69—71, 73,
79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz
80—85, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 7 kwietnia 2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2005 r.;

6) art. 1 pkt 89, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2005 r.;

7) art. 1 pkt 78, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 listopada 2005 r.;

8) art. 1 pkt 53 lit. a, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

15) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

16) art. 60 i 62 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pra-
cowniczych programach emerytalnych (Dz. U.
Nr 116, poz. 1207), który stanowi:

„Art. 60. Fundusz emerytalny, do którego pierwsza
sk∏adka wp∏yn´∏a przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, jest obowiàzany do prze-
kazania po raz pierwszy organowi nadzo-
ru deklaracji zasad polityki inwestycyjnej
funduszu, o której mowa w art. 194a
ustawy wymienionej w art. 54, do dnia
30 wrzeÊnia 2004 r.”

„Art. 62. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 czerw-
ca 2004 r., z wyjàtkiem art. 8 ust. 2 pkt 6,
7 i 8, art. 18 ust. 6, art. 25 ust. 4 i art. 43
ust. 2 pkt 2, 3 i 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2004 r.”;

17) art. 331 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o fundu-
szach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546),
który stanowi:

„Art. 331. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 32
ust. 2, art. 33, art. 34, art. 54 ust. 5, art. 61
ust. 2 i 3, art. 71 pkt 2, art. 89 ust. 6 i 7,
art. 226 ust. 1 pkt 6, art. 228 ust. 7,
art. 236 ust. 2 oraz dzia∏u XII, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: J. Oleksy
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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady tworzenia i dzia∏ania
funduszy emerytalnych, zwanych dalej „funduszami”.

Art. 2. 1. Fundusz jest osobà prawnà.

2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci funduszu jest groma-
dzenie Êrodków pieni´˝nych i ich lokowanie, z prze-
znaczeniem na wyp∏at´ cz∏onkom funduszu po osià-
gni´ciu przez nich wieku emerytalnego.

Art. 3. 1. Organem funduszu jest towarzystwo
emerytalne, zwane dalej „towarzystwem”, utworzone
zgodnie z przepisami ustawy.

2. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego or-
gan, zarzàdza nim i reprezentuje w stosunkach z oso-
bami trzecimi.

3. Towarzystwo reprezentuje fundusz w sposób
okreÊlony dla reprezentacji towarzystwa w jego statucie.

Art. 4. Siedziba towarzystwa jest siedzibà fundu-
szu.

Art. 5. Cz∏onkowie funduszu nie odpowiadajà za
jego zobowiàzania.

Art. 6. 1.2) Sk∏adki wp∏acone do funduszu, nabyte
za nie lub w zwiàzku z nimi prawa i po˝ytki z tych praw
stanowià jego aktywa.

2. WartoÊç aktywów netto funduszu ustala si´ po-
mniejszajàc wartoÊç aktywów funduszu o jego zobo-
wiàzania.

Art. 7. Ustawa nie narusza przepisów innych
ustaw, które przewidujà wyp∏at´ Êwiadczeƒ pieni´˝-
nych w zwiàzku z osiàgni´ciem wieku emerytalnego.

Art. 8. U˝yte w niniejszej ustawie okreÊlenia majà
nast´pujàce znaczenie:

1)3) podmiot zwiàzany — oznacza w stosunku do da-
nego podmiotu jednostk´ dominujàcà, zale˝nà
lub stowarzyszonà w rozumieniu ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póên. zm.4)) oraz jed-
nostk´ zale˝nà od jednostki dominujàcej w sto-
sunku do tego podmiotu;

1a)5) jednostka dominujàca — oznacza jednostk´ do-
minujàcà w rozumieniu przepisów o rachunko-
woÊci;

2)6) cz∏onek funduszu — oznacza osob´ fizycznà, któ-
ra uzyska∏a cz∏onkostwo w funduszu zgodnie
z przepisami ustawy;

3)7) wyp∏ata transferowa — oznacza przeniesienie
Êrodków znajdujàcych si´ na rachunku cz∏onka
z jednego funduszu do innego funduszu lub prze-
niesienie tych Êrodków dokonywane mi´dzy ra-
chunkami tego samego funduszu, bez wzgl´du
na stan rachunku;

4) zak∏ad ubezpieczeƒ emerytalnych — oznacza spó∏-
k´ akcyjnà prowadzàcà dzia∏alnoÊç ubezpieczenio-
wà polegajàcà na oferowaniu i wyp∏acaniu emery-
tur do˝ywotnich cz∏onkom otwartych funduszy,
którzy osiàgn´li wiek emerytalny, ze Êrodków
zgromadzonych w tych funduszach, na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych ustawach;
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2004 r. (poz. 1667)

USTAWA

z dnia 28 sierpnia 1997 r.

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 29 usta-

wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektó-
rych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità
Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2003/41/WE z dnia 3 czerwca 2003 r.
w sprawie dzia∏alnoÊci instytucji pracowniczych progra-
mów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami
(Dz. U. WE L 235 z 23.09.2003).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´-
dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1651), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 15 paêdziernika 2003 r.

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152,
Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959.

5) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



5) otwarty fundusz — oznacza otwarty fundusz eme-
rytalny, który zosta∏ utworzony i jest zarzàdzany
przez powszechne towarzystwo;

6) pracowniczy fundusz — oznacza pracowniczy fun-
dusz emerytalny, który zosta∏ utworzony i jest za-
rzàdzany przez pracownicze towarzystwo;

7) towarzystwo — oznacza spó∏k´ akcyjnà b´dàcà or-
ganem funduszu;

8) powszechne towarzystwo — oznacza powszechne
towarzystwo emerytalne b´dàce organem otwar-
tego funduszu;

9) pracownicze towarzystwo — oznacza pracownicze
towarzystwo emerytalne b´dàce organem pra-
cowniczego funduszu.

Rozdzia∏ 2

Fundusze emerytalne

Art. 9. 1. Fundusz jest tworzony jako otwarty lub
pracowniczy.

2. Fundusz tworzony jest wy∏àcznie przez towarzy-
stwo.

Art. 10. 1. Nazwa otwartego funduszu zawiera
okreÊlenie „otwarty fundusz emerytalny”, a nazwa
pracowniczego funduszu zawiera okreÊlenie „pracow-
niczy fundusz emerytalny”.

2. Wy∏àcznie fundusz utworzony zgodnie z niniej-
szà ustawà jest uprawniony do u˝ywania w swojej na-
zwie lub do okreÊlenia prowadzonej przez siebie dzia-
∏alnoÊci albo w reklamie okreÊlenia „fundusz emery-
talny”.

Art. 11. Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

Art. 12. Utworzenie funduszu wymaga:

1) nadania funduszowi statutu przez towarzystwo;

2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem
umowy o przechowywanie aktywów funduszu;

3) uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utwo-
rzenie funduszu;

4) wpisania funduszu do rejestru funduszy.

Art. 13. 1. Statut funduszu jest uchwalany przez
walne zgromadzenie towarzystwa.

2. Statut funduszu okreÊla:

1) nazw´ funduszu;

2) firm´, siedzib´ i adres towarzystwa;

3)8) wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego towarzystwa,
sk∏ad akcjonariuszy towarzystwa i iloÊç posiada-
nych przez nich akcji;

4) sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;

5) firm´ (nazw´), siedzib´ i adres depozytariusza;

6)9) rodzaje, maksymalnà wysokoÊç, sposób oraz
tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obcià˝ajàcych
fundusz, z wy∏àczeniem kosztów wskazanych
w art. 136a, w tym koszty, o których mowa
w art. 182a;

6a)10) wysokoÊç op∏aty, o której mowa w art. 134
ust. 1;

7) sposób informowania przez fundusz o zmianach
statutu;

8) inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

3. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut
otwartego funduszu okreÊla:

1) dziennik o zasi´gu krajowym przeznaczony do
og∏oszeƒ funduszu;

2) terminy og∏aszania przez fundusz prospektu infor-
macyjnego.

4. Poza danymi, o których mowa w ust. 2, statut
pracowniczego funduszu okreÊla:

1) terminy oraz form´ i tryb wyp∏aty Êrodków zgro-
madzonych na rachunkach cz∏onków;

2) zasady prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez
fundusz, wraz z informacjà o tym, czy fundusz b´-
dzie sam zarzàdza∏ aktywami, czy te˝ powierzy za-
rzàdzanie aktywami osobie trzeciej.

5. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe dane, jakie powinny byç
zamieszczone w statucie funduszu, je˝eli wymaga te-
go interes cz∏onków funduszu.

Art. 14. Do wniosku towarzystwa o wydanie ze-
zwolenia na utworzenie funduszu nale˝y do∏àczyç:

1) statut funduszu;

2) umow´ z depozytariuszem;

3)11) aktualny odpis z rejestru przedsi´biorców;

4) dane osobowe osób zatrudnionych w towarzy-
stwie lub osób, które towarzystwo zamierza za-
trudniç, majàcych istotny wp∏yw na gospodark´ fi-
nansowà funduszu;

Dziennik Ustaw Nr 159 — 11235 — Poz. 1667

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.

10) Dodany przez art. 170 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.; w brzmieniu ustalo-
nym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy wymienionej w odno-
Êniku 2, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.



5) list´ osób wyznaczonych przez depozytariusza do
wykonywania obowiàzków okreÊlonych w umowie;

6) informacje o kwalifikacjach i doÊwiadczeniu zawo-
dowym osób, o których mowa w pkt 4 i 5, ze wska-
zaniem, które z tych osób sà doradcami inwesty-
cyjnymi.

Art. 15. 1.12) Komisja Nadzoru Ubezpieczeƒ i Fun-
duszy Emerytalnych, dzia∏ajàca na podstawie odr´b-
nych przepisów, zwana dalej „organem nadzoru”, wy-
daje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku. Zezwolenie jest
równoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.

2. Organ nadzoru13) odmawia zezwolenia, je˝eli:

1) wniosek i do∏àczone do niego dokumenty nie spe∏-
niajà warunków okreÊlonych w ustawie;

2) statut funduszu nie zabezpiecza nale˝ycie intere-
sów cz∏onków funduszu;

3) osoby, o których mowa w art. 14 pkt 4 i 5, nie dajà
r´kojmi nale˝ytego wykonywania powierzonych
obowiàzków.

Art. 16. 1. Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie
funduszu towarzystwo niezw∏ocznie sk∏ada do sàdu
rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu do reje-
stru funduszy.

2. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) zezwolenie na utworzenie funduszu;

2) statut funduszu;

3)14) statut towarzystwa tworzàcego fundusz wraz
z aktualnym odpisem z rejestru przedsi´biorców;

4) list´ cz∏onków zarzàdu towarzystwa.

3. Rozpoznanie wniosku przez sàd rejestrowy na-
st´puje w terminie 14 dni od dnia jego z∏o˝enia.

4. Sàd rejestrowy odmawia wpisania funduszu do
rejestru funduszy, je˝eli nie zosta∏y spe∏nione warunki
okreÊlone ustawà.

5. Niezw∏ocznie po wpisaniu funduszu do rejestru
funduszy fundusz dor´cza organowi nadzoru13) odpis
z tego rejestru.

Art. 17. Wpis do rejestru funduszy obejmuje:

1) nazw´ funduszu;

2)15) firm´, siedzib´ i adres towarzystwa, sposób re-
prezentacji towarzystwa oraz numer wpisu towa-
rzystwa do rejestru przedsi´biorców i oznaczenie
sàdu prowadzàcego ten rejestr;

3) imiona i nazwiska cz∏onków zarzàdu towarzystwa
oraz prokurentów, je˝eli zostali ustanowieni;

4) firm´ (nazw´), siedzib´ i adres depozytariusza.

Art. 18. Zezwolenie na utworzenie funduszu wyga-
sa, je˝eli w terminie 2 miesi´cy od dnia dor´czenia ze-
zwolenia towarzystwo nie z∏o˝y∏o wniosku o wpisanie
funduszu do rejestru funduszy.

Art. 19. 1. Do dnia wpisania funduszu do rejestru
funduszy towarzystwo dokonuje czynnoÊci prawnych,
majàcych na celu utworzenie funduszu, we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek.

2. Z chwilà wpisania funduszu do rejestru fundu-
szy fundusz wst´puje w prawa i obowiàzki towarzy-
stwa z tytu∏u umowy z depozytariuszem, o której mo-
wa w art. 14 pkt 2.

Art. 20. 1. Fundusz nabywa osobowoÊç prawnà
z chwilà wpisania do rejestru funduszy.

2. Z chwilà wpisania do rejestru funduszy towarzy-
stwo staje si´ organem funduszu.

Art. 21. 1. Rejestr funduszy prowadzi Sàd Woje-
wódzki16) w Warszawie, zwany w niniejszej ustawie
„sàdem rejestrowym”.

2. Rejestr funduszy jest jawny i dost´pny dla osób
trzecich.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób prowadzenia rejestru funduszy,
wzór tego rejestru oraz szczegó∏owy tryb post´powa-
nia w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

Art. 22. 1.17) Zmiana statutu funduszu wymaga ze-
zwolenia organu nadzoru. Do wniosku o wydanie ze-
zwolenia do∏àcza si´ uchwa∏´ walnego zgromadzenia
w sprawie zmiany statutu, a w przypadku pracowni-
czego funduszu ponadto uchwa∏´ rady nadzorczej.

2. Organ nadzoru13) odmawia zezwolenia, je˝eli
zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem cz∏on-
ków funduszu.

3. Decyzj´ w sprawie zmiany statutu otwartego
funduszu podejmuje powszechne towarzystwo w for-
mie uchwa∏y walnego zgromadzenia.
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———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 1 ustawy z dnia

1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowa-
niu centralnych organów administracji rzàdowej i jedno-
stek im podporzàdkowanych oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2002 r.

13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 50 pkt 15 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 12.

14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.

———————
15) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 2.
16) Obecnie: Sàd Okr´gowy, stosownie do art. 4 ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1064), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2.



4. Decyzj´ w sprawie zmiany statutu pracowniczego
funduszu podejmuje pracownicze towarzystwo w for-
mie uchwa∏y rady nadzorczej. Uchwa∏a rady nadzorczej
wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.

Art. 23. 1.18) Zmian´ statutu otwarty fundusz og∏a-
sza w dzienniku o zasi´gu krajowym przeznaczonym
do og∏oszeƒ funduszu, nie póêniej ni˝ w terminie
2 miesi´cy od dnia dor´czenia otwartemu funduszowi
zezwolenia na zmian´ statutu.

2. Zmiana statutu wchodzi w ˝ycie w terminie
wskazanym w og∏oszeniu o jego zmianie, jednak nie
wczeÊniej ni˝ z up∏ywem 5 miesi´cy od dnia dokona-
nia og∏oszenia.

3. Organ nadzoru13) mo˝e zezwoliç na skrócenie
terminu 5 miesi´cy, o którym mowa w ust. 2, je˝eli nie
naruszy to interesu cz∏onków funduszu albo je˝eli wy-
maga tego interes cz∏onków funduszu.

4.19) Fundusz zawiadamia organ nadzoru o doko-
naniu og∏oszenia i jego terminie, do∏àczajàc jednolity
tekst statutu, oraz sk∏ada wniosek do sàdu rejestrowe-
go o wpisanie do rejestru zmiany statutu, do∏àczajàc
do wniosku zezwolenie organu nadzoru na zmian´
statutu, uchwa∏´ zmieniajàcà statut wraz z jednolitym
tekstem statutu oraz informacj´ o dokonaniu og∏osze-
nia i jego terminie.

4a.20) Je˝eli otwarty fundusz nie dokona og∏osze-
nia zmian statutu zgodnie z ust. 1, organ nadzoru
stwierdza wygaÊni´cie zezwolenia na zmian´ statutu.

5. Sàd rejestrowy wpisuje do rejestru informacj´
o zmianie statutu wraz z datà wejÊcia w ˝ycie zmiany.
Przepis art. 16 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 24. 1. Zmiana statutu pracowniczego funduszu
wymaga zawiadomienia na piÊmie akcjonariuszy pra-
cowniczego towarzystwa i wchodzi w ˝ycie w terminie
wskazanym w zawiadomieniu, jednak nie wczeÊniej
ni˝ z up∏ywem miesiàca od dnia dor´czenia zawiado-
mienia ostatniemu akcjonariuszowi.

2. Zmiana statutu wywo∏ujàca skutki finansowe
w stosunku do cz∏onków pracowniczego funduszu,
polegajàce na zwi´kszeniu obcià˝eƒ finansowych fun-
duszu lub pogorszeniu warunków dysponowania
przez cz∏onków Êrodkami zgromadzonymi na ich ra-
chunkach, wchodzi w ˝ycie na zasadach okreÊlonych
w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych
programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60,
poz. 623 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 141,
poz. 1178)21).

3. Przepisy art. 23 ust. 3—5 stosuje si´ odpowied-
nio, z tym ˝e do wniosku o wpisanie do rejestru zmia-
ny statutu do∏àcza si´ tak˝e uchwa∏´ walnego zgroma-
dzenia zatwierdzajàcà uchwa∏´ zmieniajàcà statut.

Art. 25. 1.22) W razie zmiany danych wymienio-
nych w art. 17 pkt 3 fundusz sk∏ada niezw∏ocznie wnio-
sek o ich wpisanie do rejestru funduszy, do∏àczajàc ak-
tualny odpis z rejestru przedsi´biorców dotyczàcy to-
warzystwa.

2.23) Wpisanie zmian zwiàzanych z przej´ciem za-
rzàdzania funduszem przez inne towarzystwo mo˝e
nastàpiç dopiero po przedstawieniu zezwolenia orga-
nu nadzoru na przej´cie zarzàdzania tym funduszem.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku po∏àczenia towarzystw.

Art. 26. 1. RachunkowoÊç funduszy oraz terminy
sporzàdzania, badania i sk∏adania do og∏oszenia spra-
wozdaƒ finansowych regulujà przepisy ustawy o ra-
chunkowoÊci.

2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu za-
twierdza towarzystwo w formie uchwa∏y walnego
zgromadzenia.

3.24) Pracownicze towarzystwo mo˝e zleciç w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci innym podmiotom, upowa˝nionym na
podstawie odr´bnych przepisów, wykonywanie obo-
wiàzków w zakresie prowadzenia ksiàg rachunkowych
pracowniczego funduszu.

Rozdzia∏ 3

Towarzystwa emerytalne

Art. 27. 1. Towarzystwo prowadzi dzia∏alnoÊç wy-
∏àcznie w formie spó∏ki akcyjnej.

2. Towarzystwo prowadzi dzia∏alnoÊç jako po-
wszechne towarzystwo lub pracownicze towarzystwo.

Art. 28. 1. Firma powszechnego towarzystwa za-
wiera oznaczenie „powszechne towarzystwo emery-
talne”, a firma pracowniczego towarzystwa zawiera
oznaczenie „pracownicze towarzystwo emerytalne”.

2. Do u˝ywania oznaczeƒ wskazanych w ust. 1 sà
uprawnione wy∏àcznie towarzystwa utworzone zgod-
nie z niniejszà ustawà.

Art. 29. 1. Przedmiotem przedsi´biorstwa towarzy-
stwa jest wy∏àcznie tworzenie i zarzàdzanie fundusza-
mi oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich. Wy-

Dziennik Ustaw Nr 159 — 11237 — Poz. 1667

———————
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
20) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
21) Uchylona przez art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.
Nr 116, poz. 1207).

———————
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
24) Dodany przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.
Nr 116, poz. 1207), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerw-
ca 2004 r.



∏àcznie towarzystwo jest uprawnione do prowadzenia
takiej dzia∏alnoÊci.

2. Z zastrze˝eniem art. 229, towarzystwo tworzy
i zarzàdza tylko jednym funduszem, chyba ˝e zarzà-
dzanie wi´cej ni˝ jednym funduszem jest skutkiem
przej´cia przez towarzystwo zarzàdzania innym fundu-
szem albo po∏àczenia towarzystw.

3. Powszechne towarzystwo zarzàdza funduszem
odp∏atnie.

4. Pracownicze towarzystwo nie mo˝e mieç celu
zarobkowego. Akcjonariusze pracowniczego towarzy-
stwa nie majà prawa do udzia∏u w zysku rocznym.

5.25) Do zarzàdzania aktywami otwartego funduszu
powszechne towarzystwo jest obowiàzane zatrudniç
co najmniej jednego doradc´ inwestycyjnego.

Art. 30. 1.26) Kapita∏ zak∏adowy towarzystwa nie
mo˝e byç zebrany w drodze publicznej subskrypcji.

2. Akcje towarzystwa sà wy∏àcznie akcjami imien-
nymi i nie mogà byç zamienione na akcje na okaziciela.

3. Towarzystwo nie mo˝e wydawaç akcji o szcze-
gólnych uprawnieniach.

4. Statut towarzystwa powinien traktowaç wszyst-
kich akcjonariuszy w jednakowy sposób. W szczegól-
noÊci statut nie mo˝e przyznawaç niektórym akcjona-
riuszom dodatkowych uprawnieƒ lub ograniczaç praw
niektórych akcjonariuszy albo te˝ nak∏adaç na niektó-
rych akcjonariuszy dodatkowych obowiàzków.

5. Je˝eli akcjonariuszem towarzystwa jest zwiàzek
zawodowy, organizacja pracodawców, izba gospodar-
cza lub organizacja samorzàdu zawodowego, której
dzia∏alnoÊç wynika z przepisów ustawy, do akcjonariu-
sza takiego nie stosuje si´ przepisów ust. 3 i 4.

Art. 31.27) Minimalna wysokoÊç kapita∏u akcyjnego
powszechnego towarzystwa nie mo˝e byç ni˝sza ni˝
równowartoÊç w z∏otych 4 000 000 euro28), wyliczana
wed∏ug Êredniego kursu walut obcych Narodowego
Banku Polskiego, obowiàzujàcego w dniu sporzàdze-
nia statutu towarzystwa.

Art. 31.29) Minimalna wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego
powszechnego towarzystwa nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ rów-
nowartoÊç w z∏otych 5 000 000 euro, wyliczana wed∏ug

Êredniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskie-
go, obowiàzujàcego w dniu sporzàdzenia statutu towarzy-
stwa.

Art. 32.30) 1. Kapita∏ zak∏adowy towarzystwa jest
pokrywany wy∏àcznie wk∏adem pieni´˝nym.

2. Kapita∏ zak∏adowy powszechnego towarzystwa
powinien byç op∏acony w ca∏oÊci przed zarejestrowa-
niem towarzystwa.

3. Kapita∏ zak∏adowy powszechnego towarzystwa
nie mo˝e pochodziç z po˝yczki lub kredytu ani byç ob-
cià˝ony w jakikolwiek sposób.

Art. 33.31) 1. Powszechne towarzystwo ma obowià-
zek utrzymywania kapita∏ów w∏asnych na poziomie
nie ni˝szym ni˝ jedna druga minimalnego kapita∏u za-
k∏adowego, o którym mowa w art. 31.

2. O obni˝eniu wysokoÊci kapita∏ów w∏asnych po-
ni˝ej poziomu, o którym mowa w ust. 1, powszechne
towarzystwo zawiadamia niezw∏ocznie organ nadzo-
ru.

3. Organ nadzoru pisemnie wzywa powszechne to-
warzystwo do uzupe∏nienia kapita∏ów w∏asnych, wy-
znaczajàc jednoczeÊnie termin do ich uzupe∏nienia,
nie krótszy ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´-
cy.

4. W przypadku nieuzupe∏nienia kapita∏ów w∏a-
snych do wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1, w terminie
wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w ust. 3,
organ nadzoru mo˝e cofnàç zezwolenie na utworzenie
towarzystwa.

Art. 34. (uchylony).32)

Art. 35. 1. Za∏o˝ycielem pracowniczego towarzy-
stwa mo˝e byç osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci
prawnej, majàca miejsce zamieszkania lub siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. (uchylony).33)

Art. 36. Ilekroç w niniejszej ustawie mowa jest
o za∏o˝ycielach towarzystwa, nale˝y przez to rozumieç
tak˝e akcjonariuszy tego towarzystwa.

Art. 37. 1. Ten sam podmiot mo˝e byç akcjonariu-
szem wy∏àcznie jednego powszechnego towarzystwa.

2. Podmioty zwiàzane mogà byç akcjonariuszami
wy∏àcznie tego samego powszechnego towarzystwa.
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———————
25) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
27) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 29.
28) Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. —

Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 160, poz. 1063), który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

29) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 r.

———————
30) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
32) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
33) Przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.



3. W przypadku po∏àczenia dwóch lub wi´kszej
liczby podmiotów w sytuacji, gdy przed po∏àczeniem
ka˝dy z nich jest akcjonariuszem innego powszech-
nego towarzystwa, oraz w przypadku, gdy podmioty
b´dàce dotychczas akcjonariuszami ró˝nych po-
wszechnych towarzystw sta∏y si´ podmiotami zwià-
zanymi, organ nadzoru13) mo˝e wyraziç zgod´ na od-
stàpienie od ograniczeƒ okreÊlonych w ust. 1 lub 2,
na okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, w celu umo˝li-
wienia podmiotowi dzia∏ajàcemu w wyniku po∏àcze-
nia lub podmiotom, które sta∏y si´ podmiotami zwià-
zanymi, dostosowania ich dzia∏alnoÊci do wymogów
ustawy.

Art. 38. 1. Ka˝dorazowe nabycie lub obj´cie akcji
towarzystwa wymaga zezwolenia organu nadzoru13),
z zastrze˝eniem ust. 4. CzynnoÊç prawna dokonana
z naruszeniem tego wymogu jest niewa˝na.

2.34) Wniosek o zezwolenie sk∏ada, za poÊrednic-
twem towarzystwa, podmiot zamierzajàcy nabyç lub
objàç akcje. Do wniosku nale˝y do∏àczyç:

1) w przypadku gdy podmiot zamierzajàcy nabyç lub
objàç akcje jest akcjonariuszem towarzystwa: 

a) pisemne oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e Êrodki
pieni´˝ne na pokrycie kapita∏u zak∏adowego nie
pochodzà z po˝yczek, kredytów ani nie sà w ˝a-
den sposób obcià˝one, 

b) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà
podmiotu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajà-
cych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, w tym dokumenty
potwierdzajàce brak zaleg∏oÊci podatkowych
oraz zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek, do poboru któ-
rych jest obowiàzany Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych;

2) w przypadku gdy podmiot zamierzajàcy objàç lub
nabyç akcje nie jest akcjonariuszem towarzy-
stwa:

a) pisemne oÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e Êrodki
pieni´˝ne na pokrycie kapita∏u zak∏adowego nie
pochodzà z po˝yczek, kredytów ani nie sà w ˝a-
den sposób obcià˝one, 

b) dokumenty potwierdzajàce status prawny pod-
miotu oraz dokumenty stwierdzajàce jego orga-
nizacj´,

c) pisemne oÊwiadczenie podmiotu dotyczàce po-
wiàzaƒ kapita∏owych z akcjonariuszami towa-
rzystwa,

d) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà
podmiotu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajà-
cych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, w tym dokumenty
potwierdzajàce brak zaleg∏oÊci podatkowych
oraz zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek, do poboru któ-
rych jest obowiàzany Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

2a.35) W przypadku podmiotu zamierzajàcego ob-
jàç akcje, do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale-
˝y do∏àczyç dowód wp∏aty Êrodków pieni´˝nych na
pokrycie kapita∏u zak∏adowego.

3. Organ nadzoru13) zezwala na nabycie lub obj´-
cie akcji, je˝eli wnioskodawca spe∏nia warunki okre-
Êlone w ustawie dla za∏o˝ycieli towarzystwa.

4.36) Je˝eli obejmujàcym akcje jest dotychczasowy
akcjonariusz, zawiadamia on organ nadzoru13) o obj´-
ciu akcji w terminie 14 dni od daty ich obj´cia. Obj´cie
akcji w liczbie powodujàcej przekroczenie odpowied-
nio 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 %, 75 % lub 80 %
g∏osów na walnym zgromadzeniu wymaga jednak
uzyskania zezwolenia organu nadzoru13).

5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
nabycia praw z akcji towarzystwa.

Art. 38a.37) 1. Akcjonariusz powszechnego towa-
rzystwa jest obowiàzany zawiadomiç niezw∏ocznie po-
wszechne towarzystwo o ka˝dej jednostce dominujà-
cej wzgl´dem tego akcjonariusza. Niezw∏ocznie, po
uzyskaniu informacji od akcjonariusza powszechnego
towarzystwa, powszechne towarzystwo zawiadamia
organ nadzoru o ka˝dej jednostce dominujàcej wobec
akcjonariusza tego powszechnego towarzystwa.

2. Organ nadzoru mo˝e wezwaç powszechne to-
warzystwo do z∏o˝enia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym ni˝ 30 dni:

1) dokumentów potwierdzajàcych status prawny jed-
nostki dominujàcej oraz stwierdzajàcych jej orga-
nizacj´;

2) dokumentów przedstawiajàcych sytuacj´ finanso-
wà jednostki dominujàcej w okresie ostatnich 5 lat
poprzedzajàcych dzieƒ zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 1, w tym potwierdzajàcych brak zale-
g∏oÊci podatkowych oraz zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏a-
dek, do poboru których obowiàzany jest Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

3. W przypadku gdy jednostka dominujàca nie da-
je r´kojmi prowadzenia spraw przez powszechne to-
warzystwo w sposób zapewniajàcy nale˝ytà ochron´
interesów cz∏onków otwartego funduszu lub z doku-
mentów przedstawiajàcych sytuacj´ finansowà jed-
nostki dominujàcej za ostatnie 5 lat wynika, ˝e posia-
da ona zaleg∏oÊci podatkowe lub zaleg∏oÊci z tytu∏u
sk∏adek, do których poboru obowiàzany jest Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, organ nadzoru, w drodze
decyzji administracyjnej, mo˝e okreÊliç warunki na
dostosowanie do w∏aÊciwego stanu. Organ nadzoru
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34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
35) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 3 ustawy z dnia

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

37) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.



zawiesza wykonywanie prawa g∏osu na walnym zgro-
madzeniu towarzystwa przez tego akcjonariusza do
czasu dostosowania do w∏aÊciwego stanu.

4. Je˝eli w wyniku zawieszenia wykonywania pra-
wa g∏osu, o którym mowa w ust. 3, wszyscy akcjona-
riusze powszechnego towarzystwa nie mogà wykony-
waç prawa g∏osu na walnym zgromadzeniu towarzy-
stwa d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce, to organ nadzoru mo˝e cof-
nàç zezwolenie na utworzenie towarzystwa.

Art. 39. 1. W∏adzami towarzystwa sà:

1) zarzàd;

2) rada nadzorcza;

3) walne zgromadzenie.

1a.38) Zarzàd towarzystwa nie mo˝e liczyç mniej
ni˝ trzy osoby.

2. Towarzystwo mo˝e mieç tak˝e komisj´ rewizyj-
nà. Do komisji rewizyjnej stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 43 i 44, art. 59 ust. 1, art. 148 pkt 3,
art. 150 pkt 1 lit. b, art. 158 ust. 1 pkt 5 lit. a, art. 204
ust. 1 pkt 2 oraz art. 206 i 209231) dotyczàce rady nad-
zorczej.

Art. 40. 1. O ile statut nie stanowi inaczej, cz∏on-
ków zarzàdu powszechnego towarzystwa powo∏uje
i odwo∏uje walne zgromadzenie.

2. Cz∏onków zarzàdu pracowniczego towarzystwa
powo∏uje i odwo∏uje rada nadzorcza.

3. Cz∏onków pierwszego zarzàdu pracowniczego
towarzystwa powo∏ujà za∏o˝yciele na okres roku.

Art. 41. 1. Cz∏onkiem zarzàdu towarzystwa mo˝e
byç osoba, która spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce wymogi:

1) posiada pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

2) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo przeciwko mieniu, wiarygodnoÊci
dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi
pieni´dzmi i papierami wartoÊciowymi, przest´p-
stwo skarbowe lub przest´pstwo, o którym mowa
w rozdziale 22;

3) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

4) legitymuje si´ sta˝em pracy nie krótszym ni˝ 7 lat;

5)39) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania funkcji
cz∏onka zarzàdu.

1a.40) Co najmniej dwie osoby wchodzàce w sk∏ad
zarzàdu towarzystwa, w tym prezes zarzàdu, muszà

pos∏ugiwaç si´ j´zykiem polskim. W przypadku oby-
wateli paƒstw obcych znajomoÊç j´zyka polskiego po-
winna byç potwierdzona egzaminem paƒstwowym
z j´zyka polskiego dla cudzoziemców ubiegajàcych si´
o urz´dowe poÊwiadczenie jego znajomoÊci, o którym
mowa w ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku
polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z póên. zm.41)).

2.42) Przynajmniej jedna trzecia sk∏adu zarzàdu po-
winna legitymowaç si´ wy˝szym wykszta∏ceniem
prawniczym, ekonomicznym lub byç wpisana na list´
doradców inwestycyjnych w rozumieniu przepisów
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi.

3. Wymóg okreÊlony w ust. 1 pkt 4 powinien byç
spe∏niony przez co najmniej dwie trzecie sk∏adu zarzàdu.

4. (uchylony).43)

5.44) Je˝eli wymogi okreÊlone w ust. 1a, 2 lub 3 nie
sà spe∏nione w zwiàzku z odwo∏aniem cz∏onka zarzàdu
lub cofni´ciem zezwolenia, o którym mowa w art. 59
ust. 3 i 4, towarzystwo jest obowiàzane, w terminie
6 miesi´cy, dostosowaç swojà dzia∏alnoÊç do wymo-
gów okreÊlonych w ustawie.

Art. 41a.45) 1. Cz∏onkowie zarzàdu powszechnego
towarzystwa sà obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiadczenia
o swoim stanie majàtkowym. OÊwiadczenie o stanie
majàtkowym dotyczy majàtku odr´bnego oraz obj´te-
go ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà. OÊwiadczenie
to powinno zawieraç informacje o:

1) posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomo-
Êciach, uczestnictwie w spó∏kach cywilnych lub
w osobowych spó∏kach handlowych, udzia∏ach
i akcjach w spó∏kach handlowych, a tak˝e dane
dotyczàce prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz pe∏nienia funkcji w spó∏kach handlowych;

2) dochodach osiàganych z tytu∏u zatrudnienia lub
innej dzia∏alnoÊci zarobkowej lub zaj´ç, z poda-
niem kwot uzyskiwanych z ka˝dego tytu∏u;

3) mieniu ruchomym o wartoÊci jednostkowej stano-
wiàcej równowartoÊç w z∏otych powy˝ej 3 000 euro;

4) zobowiàzaniach pieni´˝nych o wartoÊci stanowià-
cej równowartoÊç w z∏otych powy˝ej 3 000 euro,
w tym o zaciàgni´tych kredytach i po˝yczkach
oraz warunkach, na jakich zosta∏y udzielone.

2. OÊwiadczenie o stanie majàtkowym sk∏ada si´
w dwóch egzemplarzach organowi nadzoru przed ob-
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38) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
40) Dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.

———————
41) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2000 r.

Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r.
Nr 73, poz. 661 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 878.

42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

43) Przez art. 1 pkt 20 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.

44) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. e ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

45) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2.



j´ciem funkcji w zarzàdzie, a nast´pnie co roku do dnia
31 maja, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku po-
przedniego, do∏àczajàc kopi´ rocznego zeznania po-
datkowego (PIT).

3. Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o stanie majàt-
kowym organ nadzoru przekazuje do urz´du skarbo-
wego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia cz∏onka zarzàdu.

4. Analizy danych zawartych w oÊwiadczeniach
o stanie majàtkowym dokonuje organ nadzoru oraz
w∏aÊciwe urz´dy skarbowe. Podmiot dokonujàcy ana-
lizy danych zawartych w oÊwiadczeniu jest uprawnio-
ny do porównania treÊci analizowanego oÊwiadczenia
z treÊcià uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ oraz z do∏à-
czonà kopià rocznego zeznania podatkowego (PIT).
Wyniki analizy w∏aÊciwe urz´dy skarbowe przekazujà
niezw∏ocznie organowi nadzoru.

5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie ma-
jàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e
osoba, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie, wyrazi∏a pisemnà
zgod´ na ich ujawnienie. OÊwiadczenie przechowuje
si´ przez okres 6 lat.

6. W przypadku niez∏o˝enia w terminie oÊwiadcze-
nia o stanie majàtkowym organ nadzoru mo˝e na∏o-
˝yç na cz∏onka zarzàdu kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
10 000 z∏. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finanso-
wych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór oÊwiad-
czenia o stanie majàtkowym, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci informacje, o których mowa w ust. 1.

Art. 42. 1. Cz∏onkiem zarzàdu powszechnego towa-
rzystwa nie mo˝e byç osoba b´dàca cz∏onkiem organu
zarzàdzajàcego lub organu nadzorujàcego46):

1) podmiotu b´dàcego akcjonariuszem tego towarzy-
stwa;

2) innego powszechnego towarzystwa;

3) depozytariusza przechowujàcego aktywa otwarte-
go funduszu lub funduszu inwestycyjnego;

4) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy
zarzàdzajàcej majàtkiem narodowego funduszu in-
westycyjnego;

4a)47) zak∏adu ubezpieczeƒ;

4b)47) banku;

5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub pod-
miotu b´dàcego akcjonariuszem towarzystwa fun-
duszy inwestycyjnych;

6) podmiotu prowadzàcego dzia∏alnoÊç maklerskà
w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie pa-
pierami wartoÊciowymi oraz innà dzia∏alnoÊç

w zakresie publicznego obrotu papierami warto-
Êciowymi;

7) podmiotu zwiàzanego w stosunku do któregokol-
wiek z podmiotów wymienionych w pkt 1—6.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, odnosi si´ tak˝e
do osób pozostajàcych z podmiotami, o których mowa
w ust. 1, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub in-
nym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Art. 43. Cz∏onkowie pierwszej rady nadzorczej to-
warzystwa powo∏ywani sà na dwa lata.

Art. 44. 1. Cz∏onkiem rady nadzorczej towarzystwa
mo˝e byç osoba spe∏niajàca wymogi okreÊlone
w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dajàca r´kojmi´ nale˝y-
tego wykonywania funkcji cz∏onka rady nadzorczej.

2. Przynajmniej po∏owa cz∏onków rady nadzorczej
towarzystwa powinna posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie
prawnicze lub ekonomiczne, z tym ˝e w przypadku
pracowniczego towarzystwa wymóg ten powinna
spe∏niaç przynajmniej po∏owa cz∏onków rady nadzor-
czej powo∏ywanych w inny sposób ni˝ okreÊlony
w art. 45 ust. 1.

3.48) Przynajmniej po∏owa cz∏onków rady nadzor-
czej powszechnego towarzystwa jest powo∏ywana
spoza kr´gu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów
z nimi zwiàzanych, cz∏onków organu zarzàdzajàcego
lub organu nadzorujàcego akcjonariusza towarzystwa,
cz∏onków organu zarzàdzajàcego lub organu nadzoru-
jàcego podmiotów zwiàzanych z akcjonariuszem to-
warzystwa, a tak˝e osób pozostajàcych z akcjonariu-
szem lub podmiotem zwiàzanym z akcjonariuszem
w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym sto-
sunku prawnym o podobnym charakterze.

4.48) Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ z uwzgl´dnie-
niem art. 41 ust. 5.

Art. 45. 1. W sk∏ad rady nadzorczej pracowniczego
towarzystwa wchodzà co najmniej w jednej drugiej oso-
by wybrane przez cz∏onków pracowniczego funduszu,
na których rachunki zosta∏y wp∏acone sk∏adki w okresie
ostatnich 12 miesi´cy poprzedzajàcych dzieƒ wyborów.

2. Liczb´ cz∏onków rady nadzorczej pracowniczego
towarzystwa wybieranych przez cz∏onków pracowni-
czego funduszu okreÊla statut towarzystwa, a tryb ich
wyboru okreÊla regulamin uchwalony przez rad´ nad-
zorczà.

3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, okreÊla
w szczególnoÊci, czy w wyborach majà uczestniczyç sa-
mi cz∏onkowie, czy te˝ wybrani przez nich przedstawi-
ciele, a tak˝e okreÊla zasady odwo∏ywania osób wybra-
nych do rady nadzorczej przed up∏ywem kadencji rady
nadzorczej. Regulamin nie mo˝e uzale˝niç wa˝noÊci
wyboru od liczby osób uczestniczàcych w wyborach.
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48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



4. Je˝eli regulamin przewiduje wybory za poÊred-
nictwem przedstawicieli cz∏onków, powinien okreÊlaç
tak˝e tryb wyboru i odwo∏ywania przedstawicieli oraz
czas trwania ich kadencji.

5. Pierwszy wybór cz∏onków rady nadzorczej wy-
bieranych przez cz∏onków pracowniczego funduszu
powinien nastàpiç nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´-
cy od dnia przyj´cia przez fundusz pierwszej sk∏adki.
Do tego czasu rada nadzorcza dzia∏a w sk∏adzie wybra-
nym przez za∏o˝ycieli pracowniczego towarzystwa i li-
czy nie mniej ni˝ 5 osób.

6. Niedokonanie wyboru cz∏onków rady nadzorczej
wybieranych przez cz∏onków pracowniczego funduszu
w terminie, o którym mowa w ust. 5, nie stanowi prze-
szkody do podejmowania wa˝nych uchwa∏ przez rad´
nadzorczà.

7. W przypadku wygaÊni´cia, przed up∏ywem ka-
dencji rady nadzorczej, mandatu cz∏onka rady nadzor-
czej wybranego przez cz∏onków pracowniczego fundu-
szu, rada nadzorcza og∏asza niezw∏ocznie wybory uzu-
pe∏niajàce.

Art. 46.49) Przepisy art. 385 § 3, 5 i 6 Kodeksu
spó∏ek handlowych stosuje si´ tylko do tych cz∏onków
rady nadzorczej towarzystwa, którzy sà powo∏ywani
w inny sposób ni˝ okreÊlony w art. 45 ust. 1.

Art. 47.50) Pracownikiem powszechnego towarzy-
stwa, podejmujàcym decyzje o sposobie lokowania
aktywów otwartego funduszu, nie mo˝e byç osoba b´-
dàca cz∏onkiem organu zarzàdzajàcego lub organu
nadzorujàcego46) albo pozostajàca w stosunku pracy,
stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o po-
dobnym charakterze z podmiotami, o których mowa
w art. 42 ust. 1 pkt 1—7.

Art. 47a.51) Przepisy art. 41a stosuje si´ odpowied-
nio do pracowników powszechnych towarzystw, o któ-
rych mowa w art. 47.

Art. 48. 1. Towarzystwo odpowiada wobec cz∏on-
ków funduszu za wszelkie szkody spowodowane nie-
wykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem swych
obowiàzków w zakresie zarzàdzania funduszem i jego
reprezentacji, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte
wykonanie tych obowiàzków jest spowodowane oko-
licznoÊciami, za które towarzystwo nie ponosi odpo-
wiedzialnoÊci i którym nie mog∏o zapobiec mimo do-
∏o˝enia najwy˝szej starannoÊci.

2. Za szkody z tytu∏u niewykonania lub nienale˝yte-
go wykonania obowiàzków, o których mowa w ust. 1,
fundusz nie ponosi odpowiedzialnoÊci.

3. Je˝eli powszechne towarzystwo nie ponosi od-
powiedzialnoÊci za szkod´ w myÊl ust. 1, szkoda jest

pokrywana ze Êrodków Funduszu Gwarancyjnego,
chyba ˝e szkoda nastàpi∏a wy∏àcznie z winy poszkodo-
wanego. Przepis art. 180 stosuje si´ odpowiednio.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ tak˝e w razie og∏osze-
nia upad∏oÊci powszechnego towarzystwa, je˝eli szko-
da, za którà towarzystwo ponosi odpowiedzialnoÊç,
nie mo˝e byç pokryta z jego masy upad∏oÊci. Pokrycie
szkody z masy upad∏oÊci nast´puje z zachowaniem
kolejnoÊci okreÊlonej w art. 177 ust. 2.

5. Powierzenie wykonywania niektórych obowiàz-
ków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialnoÊci
towarzystwa.

Art. 48a.52) Powierzenie przez fundusz lub towa-
rzystwo niektórych obowiàzków osobie trzeciej nie
wy∏àcza odpowiedzialnoÊci towarzystwa okreÊlonej
w art. 62, 197, 198 i 204.

Art. 49. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej
dotyczàcej dzia∏alnoÊci funduszu sà obowiàzani:

1) cz∏onkowie w∏adz statutowych towarzystwa;

2) osoby pozostajàce z towarzystwem w stosunku
pracy;

3) osoby pozostajàce z towarzystwem lub funduszem
w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym
o podobnym charakterze;

4) pracownicy podmiotów pozostajàcych z towarzy-
stwem lub funduszem w stosunku, o którym mo-
wa w pkt 3.

2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obej-
muje informacje zwiàzane z lokatami funduszu, reje-
strem cz∏onków funduszu, rozrzàdzeniami cz∏onków
funduszu na wypadek Êmierci oraz oÊwiadczeniami,
o których mowa w art. 83, których ujawnienie mog∏o-
by naruszyç interes cz∏onków funduszu lub interes
uczestników publicznego obrotu papierami wartoÊcio-
wymi.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku udo-
st´pnienia informacji obj´tej tajemnicà zawodowà
prokuratorowi, w zwiàzku z powzi´ciem podejrzenia
o pope∏nieniu przest´pstwa, albo na ˝àdanie prokura-
tora lub sàdu, albo innych w∏aÊciwych organów paƒ-
stwowych, w zwiàzku z toczàcymi si´ post´powaniami
w sprawach dotyczàcych dzia∏alnoÊci funduszu, towa-
rzystwa lub depozytariusza, w tym tak˝e na ˝àdanie
organu nadzoru13), w zwiàzku ze sprawowaniem przez
niego nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy.

Art. 50. 1. Towarzystwo nie mo˝e:

1) nabywaç lub obejmowaç udzia∏ów, akcji albo in-
nych papierów wartoÊciowych, jednostek uczest-
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49) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
50) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 4 ustawy, o któ-
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o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1256),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 grudnia 1999 r.



nictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytu∏ów
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspól-
nego inwestowania majàce siedzib´ za granicà ani
uczestniczyç w spó∏kach niemajàcych osobowoÊci
prawnej;

2) (uchylony);53)

3) udzielaç po˝yczek, gwarancji i por´czeƒ, z wyjàt-
kiem po˝yczek z zak∏adowego funduszu Êwiad-
czeƒ socjalnych;

4) zaciàgaç po˝yczek i kredytów, w tym tak˝e doko-
nywaç emisji obligacji, je˝eli wysokoÊç zobowià-
zaƒ towarzystwa z tego tytu∏u przekroczy ∏àcznie
20 % wartoÊci kapita∏ów w∏asnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ do:

1) papierów wartoÊciowych emitowanych przez
Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski;

2)54) udzia∏ów lub akcji:

a) w spó∏ce prowadzàcej rejestr cz∏onków fundu-
szu zarzàdzanego przez dane towarzystwo,

b) w spó∏ce rozliczajàcej transakcje zawierane na
rynku kapita∏owym w iloÊci niepowodujàcej po-
wstania stosunku dominacji w rozumieniu prze-
pisów o publicznym obrocie papierami warto-
Êciowymi,

c) w spó∏ce prowadzàcej dzia∏alnoÊç akwizycyjnà,
o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, na rzecz
funduszu zarzàdzanego przez dane towarzy-
stwo;

3) (uchylony);55)

4) papierów wartoÊciowych wystawianych na pod-
stawie prawa czekowego.

Art. 51. 1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje
dokumenty i inne noÊniki informacji funduszu, którym
zarzàdza.

2. W przypadku likwidacji funduszu, w sposób
okreÊlony w art. 71 ust. 1, dokumenty i inne noÊniki in-
formacji, o których mowa w ust. 1, przechowuje likwi-
dator tego funduszu, a w przypadku likwidacji pracow-
niczego funduszu, w sposób okreÊlony w art. 75, do-
kumenty i inne noÊniki informacji, o których mowa
w ust. 1, przechowuje depozytariusz. Obowiàzek prze-
chowania trwa przez pi´çdziesiàt lat od chwili zakoƒ-
czenia likwidacji funduszu.

3. Niezale˝nie od obowiàzków okreÊlonych
w ust. 2 depozytariusz przechowuje i archiwizuje
wszelkie dokumenty i inne noÊniki informacji, zwiàza-

ne z wykonywaniem przez niego zadaƒ depozytariu-
sza, przez pi´çdziesiàt lat od chwili zakoƒczenia likwi-
dacji funduszu.

4.56) W przypadku upad∏oÊci lub likwidacji depozy-
tariusza, do przechowywania dokumentów i innych
noÊników informacji, zwiàzanych z zarzàdzaniem fun-
duszem lub wykonywaniem zadaƒ depozytariusza,
stosuje si´ przepis art. 476 § 3 Kodeksu spó∏ek handlo-
wych. W∏aÊciwy sàd niezw∏ocznie zawiadamia organ
nadzoru o wyznaczonym przechowawcy.

Art. 52.57) W sprawach nieuregulowanych w usta-
wie do towarzystw stosuje si´ przepisy Kodeksu spó∏ek
handlowych.

Rozdzia∏ 4

Warunki podejmowania dzia∏alnoÊci
przez towarzystwa emerytalne

Art. 53. Utworzenie towarzystwa wymaga zezwo-
lenia organu nadzoru13).

Art. 54. 1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek
za∏o˝ycieli towarzystwa, do którego do∏àcza si´:

1) statut towarzystwa;

2) zgod´ za∏o˝ycieli na zawiàzanie towarzystwa
i brzmienie statutu oraz na obj´cie akcji przez za∏o-
˝ycieli;

3) regulamin organizacyjny towarzystwa okreÊlajàcy
w szczególnoÊci sposób zapobiegania ujawnianiu
informacji, których wykorzystanie mog∏oby naru-
szaç interes cz∏onków funduszu lub interes uczest-
ników publicznego obrotu papierami wartoÊcio-
wymi;

4)58) list´ za∏o˝ycieli wraz z informacjà o tym, czy sà
podmiotami zwiàzanymi i jaki jest charakter istnie-
jàcych mi´dzy nimi powiàzaƒ, a tak˝e dokumenta-
mi potwierdzajàcymi ich status prawny i pocho-
dzenie Êrodków pieni´˝nych przeznaczonych na
pokrycie kapita∏u zak∏adowego towarzystwa;

5) list´ cz∏onków w∏adz statutowych towarzystwa,
z wy∏àczeniem osób, o których mowa w art. 45,
wraz z ich oÊwiadczeniami o wyra˝eniu zgody na
pe∏nienie funkcji we w∏adzach statutowych towa-
rzystwa oraz spe∏nianiu wszystkich wymogów
okreÊlonych w ustawie, a tak˝e danymi osobowy-
mi tych osób oraz opisem ich kwalifikacji i dotych-
czasowej dzia∏alnoÊci zawodowej;

6) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci cz∏onków w∏adz sta-
tutowych towarzystwa, w zakresie wynikajàcym
z art. 41 ust. 1 pkt 2;
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53) Przez art. 1 pkt 26 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 2.
54) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
55) Przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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56) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
57) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
58) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



7)59) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà
wszystkich akcjonariuszy towarzystwa w okresie
ostatnich 5 lat poprzedzajàcych dat´ z∏o˝enia
wniosku, w tym dokumenty potwierdzajàce brak
zaleg∏oÊci podatkowych oraz zaleg∏oÊci z tytu∏u
sk∏adek, do których poboru obowiàzany jest Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

8) plan organizacyjny i finansowy dzia∏alnoÊci towa-
rzystwa na 3 lata.

2. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie
powszechnego towarzystwa za∏o˝yciele mogà z∏o˝yç
wniosek o wydanie przez organ nadzoru13) promesy
zezwolenia na utworzenie otwartego funduszu, do∏à-
czajàc do tego wniosku:

1) projekt statutu funduszu;

2) projekt umowy z depozytariuszem;

3) dane osobowe osób, które towarzystwo zamierza
zatrudniç po utworzeniu, majàcych istotny wp∏yw
na gospodark´ finansowà funduszu;

4) list´ osób, które zostanà wyznaczone przez depo-
zytariusza do wykonywania obowiàzków okreÊlo-
nych w projekcie umowy;

5) informacje o kwalifikacjach i doÊwiadczeniu zawo-
dowym osób, o których mowa w pkt 3 i 4, ze wska-
zaniem, które z tych osób sà doradcami inwesty-
cyjnymi.

Art. 55. 1. Organ nadzoru13) wydaje decyzj´
w sprawie zezwolenia w terminie 3 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia wniosku.

2. Wydanie zezwolenia jest równoznaczne z za-
twierdzeniem przez organ nadzoru13) statutu towarzy-
stwa.

Art. 56. 1. Je˝eli jednoczeÊnie z wnioskiem o ze-
zwolenie na utworzenie powszechnego towarzystwa
za∏o˝yciele z∏o˝yli wniosek o wydanie przez organ
nadzoru13) promesy zezwolenia na utworzenie otwar-
tego funduszu, a nie zachodzà podstawy do odmowy
jej wydania, organ nadzoru13) wydaje promes´ wraz
z wydaniem zezwolenia na utworzenie powszechnego
towarzystwa.

2. W promesie organ nadzoru13) okreÊla okres jej
wa˝noÊci, który nie mo˝e byç krótszy ni˝ 6 miesi´cy.

3. W okresie wa˝noÊci promesy organ nadzoru13)

nie mo˝e odmówiç wydania zezwolenia na utworzenie
otwartego funduszu, chyba ˝e nastàpià zmiany w tre-
Êci za∏àczników, o których mowa w art. 14, w stosun-
ku do treÊci za∏àczników okreÊlonych w art. 54 ust. 1
pkt 1 i ust. 2.

4. Odmowa wydania promesy zezwolenia na
utworzenie funduszu mo˝e nastàpiç z przyczyn, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2.

Art. 57. Organ nadzoru13) odmawia wydania ze-
zwolenia na utworzenie towarzystwa, je˝eli:

1) wniosek i do∏àczone do niego dokumenty nie spe∏-
niajà warunków okreÊlonych w przepisach prawa;

2) w statucie towarzystwa sà zamieszczone postano-
wienia mogàce zagra˝aç bezpieczeƒstwu akty-
wów funduszu albo w inny sposób naruszaç inte-
res cz∏onków funduszu;

3) przedstawiony przez za∏o˝ycieli plan organizacyj-
ny i finansowy dzia∏alnoÊci towarzystwa na 3 lata
nie zabezpiecza w nale˝yty sposób interesów
cz∏onków funduszu;

4) za∏o˝yciele towarzystwa i cz∏onkowie w∏adz statu-
towych towarzystwa nie dajà r´kojmi prowadze-
nia spraw towarzystwa w sposób zapewniajàcy
nale˝ytà ochron´ interesów cz∏onków funduszu;

5)60) z dokumentów przedstawiajàcych sytuacj´ fi-
nansowà akcjonariuszy towarzystwa za ostatnie
5 lat wynika, ˝e którykolwiek z nich posiada zale-
g∏oÊci podatkowe lub zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek,
do których poboru obowiàzany jest Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych;

6)61) kapita∏ zak∏adowy powszechnego towarzystwa
pochodzi z po˝yczki, kredytu lub jest obcià˝ony
w jakikolwiek sposób.

Art. 58.62) 1. Zmiana statutu towarzystwa, depozy-
tariusza lub umowy z depozytariuszem wymaga ze-
zwolenia organu nadzoru. Do wniosku o zmian´ statu-
tu towarzystwa do∏àcza si´ uchwa∏´ walnego zgroma-
dzenia, a w przypadku podwy˝szenia kapita∏u zak∏ado-
wego towarzystwa — dowód op∏acenia podwy˝szone-
go kapita∏u zak∏adowego. Do wniosku o wydanie ze-
zwolenia na zmian´ umowy z depozytariuszem do∏à-
cza si´ umow´ zmieniajàcà umow´ z depozytariu-
szem.

2. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia,
je˝eli zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub
umowy z depozytariuszem jest sprzeczna z prawem
lub interesem cz∏onków funduszu.

3. Zezwolenie na zmian´ statutu towarzystwa jest
równoznaczne z zezwoleniem na zmian´ statutu fun-
duszu w zakresie okreÊlonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4.
Zezwolenie na zmian´ umowy z depozytariuszem jest
równoznaczne z zezwoleniem na zmian´ statutu fun-
duszu w zakresie okreÊlonym w art. 13 ust. 2 pkt 5.

4. Zmiana listy osób, o której mowa w art. 14 pkt 5,
wymaga poinformowania organu nadzoru przez de-
pozytariusza. W terminie 14 dni organ nadzoru mo˝e
odmówiç wydania zgody na zmian´ tej listy, z przy-
czyn okreÊlonych w art. 15 ust. 2 pkt 3.
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———————
60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 30 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 30 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
62) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
59) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



5. Brak odmowy wydania zgody na zmian´ listy
w terminie okreÊlonym w ust. 4 jest równoznaczny
z przyj´ciem zmian listy.

6. W przypadku braku odmowy wydania zgody,
o której mowa w ust. 5, depozytariusz niezw∏ocznie za-
wiadamia fundusz o zmianie listy.

Art. 59. 1. Zezwolenia organu nadzoru13) wymaga
powo∏anie cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej towa-
rzystwa, chyba ˝e powo∏anie dotyczy osób, które pe∏-
ni∏y funkcje w tych organach w poprzedniej kadencji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cz∏onków rady
nadzorczej pracowniczego towarzystwa wybieranych
przez cz∏onków pracowniczego funduszu.

3.63) Organ nadzoru cofa zezwolenie, o którym mo-
wa w ust. 1, osobom, które przesta∏y spe∏niaç wymo-
gi okreÊlone:

1) w art. 41 ust. 1 pkt 1 lub 2 dla cz∏onków zarzàdu to-
warzystwa;

2) w art. 44 ust. 1 dla cz∏onków rady nadzorczej towa-
rzystwa.

4.63) Organ nadzoru cofa zezwolenie cz∏onkom za-
rzàdu powszechnego towarzystwa tak˝e, gdy stwier-
dzi, ˝e przestali oni dawaç r´kojmi´ nale˝ytego wyko-
nywania funkcji cz∏onka zarzàdu, lub gdy odmówià oni
z∏o˝enia oÊwiadczenia majàtkowego, o którym mowa
w art. 41a, albo gdy pomimo pisemnego wezwania or-
ganu nadzoru nie z∏o˝à tego oÊwiadczenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania wezwania.

5.63) Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ równie˝ do
cz∏onków zarzàdu i rady nadzorczej pierwszej kaden-
cji.

Art. 60. Towarzystwo jest obowiàzane zawiada-
miaç niezw∏ocznie organ nadzoru13) o ka˝dej zmianie
danych zawartych w za∏àczniku do wniosku o utworze-
nie towarzystwa, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3.

Rozdzia∏ 5

Przej´cie zarzàdzania funduszem emerytalnym, 
∏àczenie si´ towarzystw emerytalnych

i likwidacja funduszu emerytalnego

Art. 61. W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci towa-
rzystwa lub otwarcia jego likwidacji organ nadzoru13)

wydaje decyzj´ o cofni´ciu zezwolenia na utworzenie
towarzystwa.

Art. 62.64) 1. Organ nadzoru mo˝e wydaç decyzj´
o cofni´ciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, je-
˝eli stwierdzi, ˝e fundusz lub towarzystwo ra˝àco lub
uporczywie narusza przepisy ustawy, statutu funduszu
lub towarzystwa, albo prowadzi dzia∏alnoÊç ra˝àco na-
ruszajàc interes cz∏onków funduszu.

2. Przed cofni´ciem zezwolenia organ nadzoru mo-
˝e powiadomiç towarzystwo o stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊciach w dzia∏alnoÊci funduszu lub towarzy-
stwa, których wystàpienie warunkuje wydanie decyzji
o cofni´ciu zezwolenia. Organ nadzoru w powiadomie-
niu wskazuje termin, w którym towarzystwo ma dopro-
wadziç dzia∏alnoÊç swojà lub funduszu do w∏aÊciwego
stanu. W przypadku gdy nieprawid∏owoÊci by∏y szcze-
gólnie ra˝àce, organ nadzoru, niezale˝nie od skierowa-
nego powiadomienia, mo˝e równie˝ na∏o˝yç na towa-
rzystwo kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 500 000 z∏.

3. Do powiadomienia stosuje si´ odpowiednio
art. 204b ust. 1 i 2. 

4. Po up∏ywie terminu wyznaczonego w powiado-
mieniu i niedoprowadzeniu dzia∏alnoÊci towarzystwa
lub funduszu do w∏aÊciwego stanu, organ nadzoru
mo˝e cofnàç zezwolenie na utworzenie towarzystwa.

5. W przypadku zaniechania kierowania przez or-
gan nadzoru powiadomienia, o którym mowa w ust. 2,
organ nadzoru, cofajàc zezwolenie na utworzenie to-
warzystwa, mo˝e na∏o˝yç na towarzystwo kar´ pie-
ni´˝nà w wysokoÊci do 500 000 z∏, je˝eli nieprawid∏o-
woÊci, stanowiàce podstaw´ cofni´cia zezwolenia, by-
∏y szczególnie ra˝àce.

Art. 63. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia organ
nadzoru13) okreÊla dat´ wejÊcia tej decyzji w ˝ycie.

Art. 64.65) 1. Od dnia wejÊcia w ˝ycie decyzji o cof-
ni´ciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz
jest reprezentowany i zarzàdzany przez depozytariu-
sza. W tym czasie fundusz nie mo˝e przyjmowaç no-
wych cz∏onków ani uczestniczyç w losowaniu przepro-
wadzanym przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. Depozytariusz, za zgodà organu nadzoru, mo˝e
powierzyç zarzàdzanie aktywami funduszu uprawnio-
nemu podmiotowi zewn´trznemu w zakresie, o któ-
rym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami
wartoÊciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z póên.
zm.66)), je˝eli jest to zgodne z interesem cz∏onków fun-
duszu.

3. Powierzenie zarzàdzania aktywami funduszu wy-
maga zezwolenia organu nadzoru. Organ nadzoru
udziela zezwolenia, je˝eli jest to zgodne z interesem
cz∏onków funduszu oraz gdy podmiot zewn´trzny daje
r´kojmi´ nale˝ytego zarzàdzania aktywami funduszu.
W zakresie zarzàdzania aktywami funduszu, do pod-
miotu zewn´trznego stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 204 ust. 1 pkt 3, ust. 2—9, art. 204a ust. 1, 2 pkt 3,
ust. 3—8 i art. 204b.
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———————
63) Dodany przez art. 1 pkt 32 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

66) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 50,
poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151, Nr 170,
poz. 1651 i Nr 223, poz. 2216 oraz z 2004 r. Nr 64,
poz. 594, Nr 91, poz. 871, Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1205 i Nr 146, poz. 1546.



4. Organ nadzoru mo˝e cofnàç zezwolenie, o któ-
rym mowa w ust. 3, je˝eli podmiot zewn´trzny narusza
przepisy prawa, interes cz∏onków funduszu lub utraci∏
r´kojmi´ nale˝ytego zarzàdzania aktywami funduszu.

5. Je˝eli w okresie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie decyzji o cofni´ciu zezwolenia zarzàdzanie
otwartym funduszem nie zostanie przej´te przez inne
powszechne towarzystwo, zgodnie z art. 66 ust. 3,
przej´cia zarzàdzania tym funduszem dokonuje po-
wszechne towarzystwo zarzàdzajàce otwartym fundu-
szem, który osiàgnà∏ najwy˝szà stop´ zwrotu za ostat-
nie 36 miesi´cy, o której mowa w art. 172.

6. W przypadku osiàgni´cia najwy˝szej stopy
zwrotu przez wi´cej ni˝ jeden otwarty fundusz, zarzà-
dzanie funduszem przejmuje to powszechne towarzy-
stwo, które zarzàdza otwartym funduszem majàcym
najni˝szà wartoÊç aktywów netto na koniec miesiàca
poprzedzajàcego miesiàc, w którym decyzja o cofni´-
ciu zezwolenia wesz∏a w ˝ycie, spoÊród tych otwartych
funduszy.

7. Powszechne towarzystwo, o którym mowa
w ust. 5 albo 6, mo˝e z∏o˝yç organowi nadzoru pisem-
ne oÊwiadczenie o odmowie przej´cia zarzàdzania
otwartym funduszem, w terminie 7 dni od dnia up∏y-
wu 3 miesi´cy, o którym mowa w ust. 5.

8. Organ nadzoru niezw∏ocznie informuje w formie
pisemnej powszechne towarzystwa, które osiàgn´∏y
stop´ zwrotu za ostatnie 36 miesi´cy powy˝ej Êredniej
wa˝onej stopy zwrotu, o której mowa w art. 173, o z∏o-
˝eniu oÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 7. W termi-
nie 7 dni od dnia dor´czenia informacji przez organ
nadzoru powszechne towarzystwo mo˝e z∏o˝yç orga-
nowi nadzoru pisemnà deklaracj´ zamiaru przej´cia
zarzàdzania otwartym funduszem. Je˝eli deklaracj´
z∏o˝y wi´cej ni˝ jedno powszechne towarzystwo, za-
rzàdzanie przejmuje powszechne towarzystwo, które
zarzàdza otwartym funduszem o wy˝szej stopie zwro-
tu. Przepis ust. 6 stosuje si´ odpowiednio.

9. Je˝eli ˝adne z powszechnych towarzystw nie
z∏o˝y deklaracji, o której mowa w ust. 8, zarzàdzanie
otwartym funduszem przejmuje powszechne towarzy-
stwo zarzàdzajàce tym funduszem, którego aktywa
netto mia∏y najwy˝szà wartoÊç na koniec miesiàca po-
przedzajàcego miesiàc, w którym decyzja o cofni´ciu
zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzy-
stwa wesz∏a w ˝ycie.

10. Przej´cie zarzàdzania nast´puje na warunkach
okreÊlonych w decyzji organu nadzoru.

Art. 65.67) Je˝eli decyzja o cofni´ciu zezwolenia,
wydana przez organ nadzoru13) z innych przyczyn ni˝

okreÊlone w art. 61, zostanie zaskar˝ona do sàdu ad-
ministracyjnego, rozpoznanie skargi powinno nastà-
piç w terminie 2 miesi´cy od daty jej wniesienia.

Art. 66. 1. Powszechne towarzystwo, które zamie-
rza zrezygnowaç z prowadzenia dotychczasowej dzia-
∏alnoÊci, mo˝e, na podstawie umowy zawartej z innym
powszechnym towarzystwem, przekazaç temu towa-
rzystwu zarzàdzanie otwartym funduszem, którym za-
rzàdza.

1a.68) Umowa, o której mowa w ust. 1, staje si´
skuteczna z chwilà wejÊcia w ˝ycie zmiany statutu
otwartego funduszu, którym zarzàdzanie zostaje prze-
j´te, w zakresie okreÊlonym w art. 13 ust. 2 pkt 2—4.

1b.68) W terminie miesiàca od daty wejÊcia w ˝ycie
zmiany statutu otwartego funduszu, którym zarzàdza-
nie zostaje przej´te, w zakresie okreÊlonym w art. 13
ust. 2 pkt 2—4, powinno nastàpiç otwarcie likwidacji
powszechnego towarzystwa, które zamierza zrezygno-
waç z prowadzenia dotychczasowej dzia∏alnoÊci.

2. Powszechne towarzystwo przejmujàce zarzàdza-
nie otwartym funduszem wst´puje w prawa i obo-
wiàzki powszechnego towarzystwa zarzàdzajàcego
dotychczas tym funduszem. Postanowienia umowy
wy∏àczajàce okreÊlone obowiàzki sà bezskuteczne wo-
bec osób trzecich.

3. Poza przypadkiem okreÊlonym w ust. 1 przej´cie
przez towarzystwo zarzàdzania funduszem jest mo˝li-
we tylko w przypadku cofni´cia przez organ nadzoru13)

zezwolenia na utworzenie towarzystwa zarzàdzajàce-
go tym funduszem, z zastrze˝eniem art. 67.

4. Przej´cia zarzàdzania funduszem mo˝e dokonaç
wy∏àcznie towarzystwo zarzàdzajàce funduszem tego
samego rodzaju.

5.69) Organ nadzoru stwierdza wygaÊni´cie decyzji
zezwalajàcej na utworzenie towarzystwa, je˝eli w ter-
minie, o którym mowa w ust. 1b, nie nastàpi otwarcie
jego likwidacji.

Art. 67. 1. Towarzystwo mo˝e po∏àczyç si´ z innym
towarzystwem.

2. Przepis art. 66 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 68. 1. Przej´cie zarzàdzania funduszem w przy-
padkach, o których mowa w art. 66, oraz po∏àczenie
towarzystw wymaga zezwolenia organu nadzoru13).

2.70) Wniosek o wydanie zezwolenia sk∏ada towa-
rzystwo przejmujàce zarzàdzanie funduszem, a w przy-
padku po∏àczenia towarzystw — ka˝de z ∏àczàcych si´
towarzystw, z zastrze˝eniem ust. 4.
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———————
67) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 51 pkt 1 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ 
— Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

———————
68) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
69) Dodany przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
70) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



3.71) Do wniosku o wydanie zezwolenia wniosko-
dawca do∏àcza:

1) w przypadku przej´cia zarzàdzania funduszem:

a) umow´ o przej´cie zarzàdzania,

b) uchwa∏y w∏aÊciwych organów towarzystw, b´-
dàcych stronami umowy o przej´cie zarzàdza-
nia, je˝eli obowiàzek podj´cia takich uchwa∏
wynika ze statutów tych towarzystw,

c) uchwa∏´ o zmianie statutu funduszu, którym za-
rzàdzanie zostanie przej´te,

d) plan organizacyjny i finansowy towarzystwa
przejmujàcego zarzàdzanie funduszem na okres
3 lat,

e) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà
akcjonariuszy towarzystwa przejmujàcego za-
rzàdzanie funduszem w okresie ostatnich 5 lat
poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku, w tym
dokumenty potwierdzajàce brak zaleg∏oÊci po-
datkowych oraz zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏adek, do
poboru których jest obowiàzany Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych,

f) oÊwiadczenie o pochodzeniu Êrodków pieni´˝-
nych przeznaczonych na przej´cie zarzàdzania
funduszem;

2) w przypadku ∏àczenia towarzystw: 

a) uchwa∏y walnych zgromadzeƒ towarzystw o po-
∏àczeniu,

b) umow´ o po∏àczeniu towarzystw,

c) zmodyfikowany plan organizacyjny i finansowy,

d) zmodyfikowany regulamin organizacyjny,

e) informacj´ o powiàzaniach kapita∏owych mi´-
dzy akcjonariuszami,

f) projekt statutu funduszu i towarzystwa po po∏à-
czeniu towarzystw,

g) dokumenty przedstawiajàce sytuacj´ finansowà
akcjonariuszy towarzystwa przejmujàcego
w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajàcych dat´
z∏o˝enia wniosku, w tym dokumenty potwier-
dzajàce brak zaleg∏oÊci podatkowych oraz zale-
g∏oÊci z tytu∏u sk∏adek, do poboru których jest
obowiàzany Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

h) oÊwiadczenie o pochodzeniu Êrodków pieni´˝-
nych przeznaczonych na dop∏aty do akcji towa-
rzystwa przejmujàcego, przewidziane w uchwa-
∏ach o po∏àczeniu towarzystw.

4.71) W przypadku po∏àczenia towarzystw, w trybie
okreÊlonym w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spó∏ek han-
dlowych, wniosek jest sk∏adany przez akcjonariuszy
∏àczàcych si´ towarzystw. Przepis art. 54 ust. 1 stosuje
si´ odpowiednio. Zezwolenie na utworzenie towarzy-

stwa organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwo-
lenia na po∏àczenie towarzystw.

5.72) Zezwolenie na przej´cie zarzàdzania fundu-
szem albo po∏àczenie towarzystw jest równoznaczne
z zezwoleniem na zmian´ statutu funduszu przejmowa-
nego, w zakresie okreÊlonym w art. 13 ust. 2 pkt 2—4.
Organ nadzoru mo˝e z urz´du zezwoliç na skrócenie
terminu wejÊcia w ˝ycie tej zmiany.

6.72) Je˝eli po∏àczenie towarzystw jest zwiàzane
z koniecznoÊcià podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowego
towarzystwa przejmujàcego inne towarzystwo w na-
st´pstwie po∏àczenia, wraz z wnioskiem o wydanie ze-
zwolenia na po∏àczenie towarzystw, towarzystwo przej-
mujàce sk∏ada wniosek o wydanie zezwolenia na zmia-
n´ statutu towarzystwa oraz statutu funduszu w zakre-
sie wynikajàcym z podwy˝szenia kapita∏u zak∏adowe-
go. Zezwolenie na zmian´ statutu towarzystwa oraz
statutu funduszu organ nadzoru wydaje wraz z wyda-
niem zezwolenia na po∏àczenie towarzystw.

7.72) Organ nadzoru w zezwoleniu okreÊla szczegó-
∏owe warunki przej´cia zarzàdzania funduszem lub po-
∏àczenia towarzystw i wskazuje dat´ rozpocz´cia i za-
koƒczenia likwidacji funduszu.

8.72) Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia,
je˝eli:

1) wniosek i do∏àczone dokumenty nie spe∏niajà wa-
runków okreÊlonych w ustawie;

2) z dokumentów do∏àczonych do wniosku lub in-
nych informacji wynika, ˝e towarzystwo przejmu-
jàce zarzàdzanie funduszem albo którekolwiek z ∏à-
czàcych si´ towarzystw w okresie ostatnich 5 lat
poprzedzajàcych dzieƒ z∏o˝enia wniosku posiada
zaleg∏oÊci podatkowe lub zaleg∏oÊci z tytu∏u sk∏a-
dek, do poboru których jest obowiàzany Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

3) dop∏aty do akcji towarzystwa przejmujàcego, prze-
widziane w uchwa∏ach o po∏àczeniu towarzystw,
pochodzà z po˝yczki, kredytu lub sà obcià˝one
w jakikolwiek sposób;

4) Êrodki pieni´˝ne przeznaczone na przej´cie zarzà-
dzania funduszem pochodzà z po˝yczki, kredytu
lub sà obcià˝one w jakikolwiek sposób;

5) dotychczasowa dzia∏alnoÊç wnioskodawców nie
daje r´kojmi prowadzenia dzia∏alnoÊci funduszu
lub towarzystwa w sposób zgodny z interesem
cz∏onków funduszu;

6) wydanie zezwolenia pozostaje w sprzecznoÊci z in-
teresem cz∏onków funduszy emerytalnych lub in-
nym dobrem publicznym.

Art. 69. 1.73) Na podstawie zezwolenia organu nad-
zoru na przej´cie zarzàdzania funduszem lub po∏àcze-
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nie towarzystw nast´puje likwidacja funduszu, którym
zarzàdzanie zosta∏o przej´te przez inne towarzystwo
lub który by∏ zarzàdzany przez towarzystwo przej´te
w wyniku po∏àczenia albo, je˝eli po∏àczenie towa-
rzystw odbywa si´ w sposób okreÊlony w art. 492 § 1
pkt 2 Kodeksu spó∏ek handlowych, który zosta∏ wska-
zany we wniosku o wydanie zezwolenia na po∏àczenie
towarzystw zgodnie z ust. 5.

2. (uchylony).74)

3. O wydaniu zezwolenia organ nadzoru13) zawia-
damia niezw∏ocznie sàd rejestrowy, za∏àczajàc odpis
zezwolenia. Sàd, z urz´du, wpisze w rejestrze fundu-
szy dat´ rozpocz´cia likwidacji i likwidatora.

4. Likwidatorem funduszu jest towarzystwo, które
przej´∏o zarzàdzanie tym funduszem.

5.75) Je˝eli po∏àczenie towarzystw odbywa si´
w sposób okreÊlony w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu
spó∏ek handlowych, wniosek o zezwolenie na po∏àcze-
nie towarzystw powinien wskazywaç fundusz podle-
gajàcy likwidacji.

6.76) Od daty przej´cia zarzàdzania funduszem
przez inne towarzystwo fundusz podlegajàcy likwida-
cji nie mo˝e zawieraç umów z nowymi cz∏onkami ani
uczestniczyç w losowaniu przeprowadzanym przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Art. 70. 1.77) TreÊç zezwolenia organu nadzoru na
przej´cie zarzàdzania otwartym funduszem lub po∏à-
czenie powszechnych towarzystw oraz o uprawnie-
niach przys∏ugujàcych cz∏onkom funduszu w zwiàzku
z jego likwidacjà otwarty fundusz og∏asza niezw∏ocz-
nie w dzienniku o zasi´gu krajowym przeznaczonym
do og∏oszeƒ funduszu oraz ogólnodost´pnej stronie
internetowej.

2.77) Otwarty fundusz podlegajàcy likwidacji oraz
otwarty fundusz, do którego przenoszone sà aktywa li-
kwidowanego funduszu, jest obowiàzany, na podsta-
wie zawiadomienia przez cz∏onka o zawarciu umowy
z innym otwartym funduszem dokonanego w termi-
nie 2 miesi´cy od daty og∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1, dokonaç wyp∏aty transferowej Êrodków zgro-
madzonych na jego rachunku do tego funduszu.
W tym przypadku powszechne towarzystwo nie mo˝e
pobieraç op∏aty, o której mowa w art. 119 ust. 2.

3. W przypadku pracowniczego funduszu informa-
cja o treÊci wskazanej w ust. 1 jest podawana nie-
zw∏ocznie, w sposób okreÊlony w statucie, do wiado-
moÊci akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa za-
rzàdzajàcego tym funduszem.

4. O treÊci og∏oszenia, o którym mowa w ust. 1, lub
treÊci informacji, o której mowa w ust. 3, fundusz za-
wiadamia niezw∏ocznie organ nadzoru13).

5. Je˝eli otwarty fundusz nie wykona obowiàzku,
o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru13) dokonuje
og∏oszenia na koszt likwidatora.

Art. 71.78) 1. Likwidacja funduszu odbywa si´
w drodze przeniesienia jego aktywów do funduszu za-
rzàdzanego przez towarzystwo, które przej´∏o zarzà-
dzanie tym funduszem, lub które przej´∏o towarzystwo
zarzàdzajàce tym funduszem w wyniku po∏àczenia,
a je˝eli po∏àczenie towarzystw odbywa si´ w sposób
okreÊlony w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spó∏ek handlo-
wych — do funduszu niepodlegajàcego likwidacji
wskutek po∏àczenia towarzystw, z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Przeniesienie aktywów nast´puje w dniu wska-
zanym w zezwoleniu na przej´cie zarzàdzania fundu-
szem lub po∏àczenie towarzystw, przypadajàcym nie
póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wydania
przez organ nadzoru takiego zezwolenia. Dzieƒ wska-
zany w zezwoleniu jest datà zakoƒczenia likwidacji
funduszu w rozumieniu art. 68 ust. 7.

3. Niezw∏ocznie po dokonaniu zawiadomienia or-
ganu nadzoru, o którym mowa w art. 70 ust. 4, fun-
dusz podlegajàcy likwidacji jest obowiàzany rozwiàzaç
umow´ z depozytariuszem przechowujàcym jego ak-
tywa oraz jest uprawniony do rozwiàzania umów ze
wszystkimi innymi podmiotami dzia∏ajàcymi na jego
rzecz lub zmiany warunków tych umów w sposób za-
pewniajàcy zgodnoÊç z postanowieniami statutu fun-
duszu przejmujàcego, z dniem zakoƒczenia likwidacji.
Jakiekolwiek postanowienia tych umów, ograniczajà-
ce lub wy∏àczajàce mo˝liwoÊç rozwiàzania umowy
w powy˝szy sposób, uwa˝a si´ za niewa˝ne.

4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, fundusz
podlegajàcy likwidacji i fundusz przejmujàcy sà obo-
wiàzane dope∏niç czynnoÊci niezb´dnych do po∏àcze-
nia rejestru cz∏onków funduszu podlegajàcego likwi-
dacji z rejestrem cz∏onków funduszu przejmujàcego
na dzieƒ zakoƒczenia likwidacji.

5. W dacie zakoƒczenia likwidacji funduszu:

1) przeniesienie jego aktywów do funduszu przejmu-
jàcego uwa˝a si´ za dokonane;

2) fundusz przejmujàcy dokonuje przeliczenia jedno-
stek rozrachunkowych istniejàcych w funduszu
przej´tym na jednostki rozrachunkowe istniejàce
w funduszu przejmujàcym;

3) cz∏onkowie funduszu przej´tego stajà si´ cz∏onka-
mi funduszu przejmujàcego na warunkach okre-
Êlonych w statucie funduszu przejmujàcego;

4) fundusz przejmujàcy wst´puje we wszystkie pra-
wa i obowiàzki funduszu przej´tego.
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6. Na dzieƒ zakoƒczenia likwidacji funduszu Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokonuje zmian w Central-
nym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy Emery-
talnych w zakresie wynikajàcym z ust. 5 pkt 3.

7. Wydanie aktywów funduszu przej´tego depozy-
tariuszowi przechowujàcemu aktywa funduszu przej-
mujàcego nast´puje z zachowaniem zasad okreÊlo-
nych w art. 163.

8. Je˝eli rejestr cz∏onków przej´tego funduszu by∏
prowadzony przez osob´ trzecià, wydanie dokumen-
tów i innych noÊników informacji zwiàzanych z tym re-
jestrem funduszowi przejmujàcemu lub podmiotowi
prowadzàcemu rejestr jego cz∏onków nast´puje
w sposób zapewniajàcy nieprzerwane wykonywanie
obowiàzków w zakresie prowadzenia rejestru cz∏on-
ków funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zb´d-
nej zw∏oki przez strony.

Art. 72.79) Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu likwidacji
funduszu likwidator przedk∏ada szczegó∏owe sprawoz-
danie organowi nadzoru o dokonaniu czynnoÊci,
o których mowa w art. 71 ust. 3 i 4, ust. 5 pkt 2 oraz
ust. 7 i 8, a tak˝e sk∏ada wniosek do sàdu rejestrowe-
go o wykreÊlenie tego funduszu z rejestru funduszy.

Art. 73. Likwidacja pracowniczego funduszu, któ-
rym zarzàdzanie nie zosta∏o przej´te przez inne pracow-
nicze towarzystwo, nast´puje z zachowaniem przepi-
sów art. 74—78.

Art. 74. 1. Likwidacja pracowniczego funduszu na-
st´puje na podstawie decyzji organu nadzoru13) o jego
likwidacji.

2. Decyzja organu nadzoru13) okreÊla dat´ rozpo-
cz´cia i zakoƒczenia likwidacji funduszu.

3. Przepisy art. 69 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 i 4 sto-
suje si´ odpowiednio.

4. Likwidatorem pracowniczego funduszu jest de-
pozytariusz, chyba ˝e organ nadzoru13) wyznaczy in-
nego likwidatora.

Art. 75. Likwidacja pracowniczego funduszu pole-
ga na zbyciu jego aktywów, Êciàgni´ciu nale˝noÊci
funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i rozdy-
sponowaniu Êrodków zgromadzonych na rachunkach
cz∏onków funduszu zgodnie z ich dyspozycjà.

Art. 76. 1. W przypadku likwidacji pracowniczego
funduszu Êrodki zgromadzone na rachunkach jego
cz∏onków mogà byç rozdysponowane w jeden z nast´-
pujàcych sposobów:

1) przekazane w ramach wyp∏aty transferowej do in-
nego pracowniczego funduszu, o ile cz∏onek spe∏-
nia warunki cz∏onkostwa w tym funduszu;

2) przekazane do zak∏adu ubezpieczeƒ na ˝ycie na za-
sadach okreÊlonych w ustawie o pracowniczych
programach emerytalnych;

3) przekazane do funduszu inwestycyjnego otwarte-
go lub specjalistycznego funduszu inwestycyjne-
go otwartego na zasadach okreÊlonych w ustawie
o pracowniczych programach emerytalnych;

4) wyp∏acone cz∏onkowi w formie jednorazowej wy-
p∏aty.

2. Wykorzystanie Êrodków w sposób okreÊlony
w ust. 1 pkt 4 nast´puje tak˝e wówczas, gdy cz∏onek
nie wyda dyspozycji co do sposobu wykorzystania
tych Êrodków.

3. Ârodki nierozdysponowane zgodnie z ust. 1 sà
sk∏adane do depozytu sàdowego.

Art. 77. O zakoƒczeniu wykonywania czynnoÊci,
o których mowa w art. 75, likwidator zawiadamia nie-
zw∏ocznie organ nadzoru13), sk∏adajàc jednoczeÊnie
wniosek do sàdu rejestrowego o wykreÊlenie zlikwi-
dowanego funduszu z rejestru funduszy.

Art. 78. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb likwidacji pracowniczych
funduszy w przypadku, o którym mowa w art. 73,
a w szczególnoÊci sposób i termin sk∏adania przez
cz∏onków funduszu dyspozycji dotyczàcych sposobu
wykorzystania Êrodków zgromadzonych na ich ra-
chunkach.

Rozdzia∏ 6

(uchylony).80)

Rozdzia∏ 7

Cz∏onkostwo w funduszu emerytalnym

Art. 81.81) 1. Uzyskanie cz∏onkostwa w otwartym
funduszu, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6, nast´puje z chwi-
là zawarcia umowy z funduszem, je˝eli:

1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym fun-
duszem osoba przyst´pujàca do funduszu podle-
ga lub podlega∏a, w okresie 12 miesi´cy przed
dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytal-
nemu w rozumieniu przepisów o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych;

2) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokona odpo-
wiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Reje-
strze Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytal-
nych, o którym mowa w przepisach o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

2. Otwarty fundusz nie mo˝e odmówiç zawarcia
umowy, o ile osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przy-
j´cie do funduszu spe∏nia warunki okreÊlone w przepi-
sach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. Umowa, co do której nie zosta∏ spe∏niony który-
kolwiek z warunków wymienionych w ust. 1, nie wy-
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wo∏uje skutków prawnych, z zastrze˝eniem ust. 4. Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych ma obowiàzek, w ter-
minie 30 dni roboczych, poinformowaç otwarty fun-
dusz, czy osoba, która zawar∏a umow´ z funduszem,
spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1.

4. Je˝eli osoba, która zawar∏a z otwartym fundu-
szem umow´ uznanà za bezskutecznà, pomimo ist-
nienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i praw-
nych podstaw do spe∏nienia warunków okreÊlonych
w ust. 1, nast´pnie uzyska cz∏onkostwo w otwartym
funduszu, to Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest
obowiàzany przekazaç do tego funduszu nale˝ne
sk∏adki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytal-
nemu.

5. Mo˝na byç cz∏onkiem tylko jednego otwartego
funduszu. W przypadku zmiany funduszu uzyskanie
cz∏onkostwa w nowym funduszu nast´puje z dniem
dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Cz∏onków
Otwartych Funduszy Emerytalnych. 

6. Uzyskanie cz∏onkostwa w otwartym funduszu
nast´puje równie˝:

1) w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Za-
k∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na zasadach prze-
widzianych w przepisach o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, z dniem dokonania wpisu do reje-
stru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) w wyniku otwarcia rachunku w otwartym fundu-
szu na podstawie art. 128 ust. 1.

7. Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest obowiàza-
ny zawiadomiç osob´ wylosowanà oraz otwarty fun-
dusz, którego cz∏onkiem zosta∏a ta osoba, o wyniku lo-
sowania. 

8. Wraz z zawiadomieniem cz∏onek otwartego fun-
duszu otrzymuje dane otwartego funduszu obj´te wpi-
sem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz — pod-
stawowe dane osobowe cz∏onka otwartego funduszu,
o których mowa w art. 89 ust. 2, przy czym otwarty
fundusz otrzymuje te dane w formie elektronicznej.

9. Po otrzymaniu, zgodnie z ust. 8, zawiadomienia
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i podstawowych
danych osobowych cz∏onka, otwarty fundusz nie-
zw∏ocznie potwierdza cz∏onkowi na piÊmie warunki
cz∏onkostwa, informujàc go jednoczeÊnie o przys∏ugu-
jàcym mu prawie okreÊlonym w art. 82 ust. 1 i skut-
kach nieskorzystania z tego prawa okreÊlonych
w art. 132 ust. 1, a tak˝e wzywa cz∏onka do niezw∏ocz-
nego dope∏nienia obowiàzku okreÊlonego w art. 83
ust. 1, informujàc go jednoczeÊnie o skutkach niedo-
pe∏nienia lub nienale˝ytego dope∏nienia tego obo-
wiàzku okreÊlonych w art. 83 ust. 3 i 4.

Art. 82. 1.82) Zawierajàc umow´ z otwartym fundu-
szem, osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przyj´cie do

funduszu mo˝e wskazaç imiennie jednà lub wi´cej
osób fizycznych, na których rzecz ma nastàpiç, po jej
Êmierci, wyp∏ata Êrodków niewykorzystanych zgodnie
z art. 131.

1a.83) Prawo, o którym mowa w ust. 1, przys∏uguje
równie˝ cz∏onkowi otwartego funduszu.

2. Je˝eli cz∏onek wskaza∏ kilka osób uprawnionych
do otrzymania Êrodków po jego Êmierci, a nie ozna-
czy∏ ich udzia∏u w tych Êrodkach, uwa˝a si´, ˝e udzia-
∏y tych osób sà równe. 

3.84) Cz∏onek otwartego funduszu mo˝e w ka˝dym
czasie zmieniç poprzednià dyspozycj´, wskazujàc inne
osoby fizyczne uprawnione do otrzymania Êrodków
po jego Êmierci zamiast lub oprócz osób, o których
mowa w ust. 1, jak równie˝ oznaczajàc w inny sposób
udzia∏ wskazanych osób w tych Êrodkach, albo odwo-
∏aç poprzednià dyspozycj´, nie wskazujàc ˝adnych in-
nych osób.

4.84) Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania
Êrodków po Êmierci cz∏onka staje si´ bezskuteczne, je-
˝eli osoba ta zmar∏a przed Êmiercià cz∏onka. W takim
przypadku udzia∏, który by∏ przeznaczony dla zmar∏e-
go, przypada w równych cz´Êciach pozosta∏ym oso-
bom wskazanym, chyba ˝e cz∏onek zadysponuje tym
udzia∏em w inny sposób.

5.85) Fundusz jest obowiàzany poinformowaç oso-
b´ przyst´pujàcà do otwartego funduszu o skutkach
niez∏o˝enia dyspozycji, o której mowa w ust. 1.

Art. 83. 1. Zawierajàc umow´ z otwartym fundu-
szem, osoba wyst´pujàca z wnioskiem o przyj´cie do
funduszu jest ponadto obowiàzana z∏o˝yç pisemne
oÊwiadczenie o stosunkach majàtkowych istniejàcych
mi´dzy nià a jej ma∏˝onkiem, a je˝eli mi´dzy ma∏˝on-
kami nie istnieje wspólnoÊç ustawowa — udokumen-
towaç tak˝e sposób uregulowania tych stosunków.
Powy˝szy obowiàzek cià˝y tak˝e na cz∏onku otwartego
funduszu, który zawar∏ zwiàzek ma∏˝eƒski po zawarciu
umowy z funduszem.

2. Cz∏onek otwartego funduszu jest obowiàzany
zawiadomiç fundusz na piÊmie o ka˝dorazowej zmia-
nie w stosunku do treÊci oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w ust. 1, o ile zmiana taka obejmuje Êrodki zgro-
madzone na jego rachunku. Do zawiadomienia nale˝y
do∏àczyç dowód takiej zmiany.

3.86) W razie niedope∏nienia obowiàzku, o którym
mowa w ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, przyjmuje
si´ odpowiednio, ˝e mi´dzy ma∏˝onkami istnieje
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———————
82) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 170 pkt 9

lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 36, oraz przez
art. 1 pkt 43 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
83) Dodany przez art. 1 pkt 43 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
85) Dodany przez art. 170 pkt 9 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 43 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

86) Dodany przez art. 170 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 36.



wspólnoÊç ustawowa albo ˝e ma∏˝eƒskie stosunki ma-
jàtkowe uregulowane sà zgodnie z treÊcià umowy za-
wartej z otwartym funduszem lub ostatnim zawiado-
mieniem dokonanym przez cz∏onka otwartego fundu-
szu zgodnie z ust. 2. 

4.86) Otwarty fundusz nie odpowiada za szkody po-
wsta∏e wskutek niedope∏nienia lub nienale˝ytego do-
pe∏nienia obowiàzku, o którym mowa w ust. 1 lub 2.

Art. 84.87) Je˝eli cz∏onek otwartego funduszu przy-
st´puje do innego otwartego funduszu, jest obowiàza-
ny zawiadomiç na piÊmie o zawarciu umowy z tym
funduszem otwarty fundusz, którego dotychczas by∏
cz∏onkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem
ulega rozwiàzaniu z dniem dokonania zmiany w Cen-
tralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.

Art. 84a.88) 1. Osoby urodzone w latach 1949—1953
zawierajàce umow´ z otwartym funduszem, sà obo-
wiàzane z∏o˝yç pisemne oÊwiadczenie o zapoznaniu
si´ z treÊcià art. 24, 26, 46—50, 53, 183, 184 i 185 usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353, z póên. zm.89)), co osoba zawierajàca
umow´ winna potwierdziç w∏asnor´cznym podpisem.

2. Osoba wykonujàca czynnoÊci akwizycyjne na
rzecz otwartego funduszu w stosunku do osoby okre-
Êlonej w ust. 1, obowiàzana jest do pouczenia tej oso-
by o konsekwencjach wynikajàcych z przepisów, o któ-
rych mowa w ust. 1, a w szczególnoÊci o tym, ˝e w wy-
niku przystàpienia do otwartego funduszu emerytura
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych mo˝e byç istot-
nie ni˝sza lub emerytura nie b´dzie mog∏a byç przy-
znana w wieku ni˝szym ni˝ okreÊlony w art. 24 ustawy,
o której mowa w ust. 1.

Art. 85. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) sposób i tryb zawarcia umowy, na której podsta-
wie nast´puje uzyskanie cz∏onkostwa w otwartym
funduszu;

2) sposób i termin sk∏adania oÊwiadczenia o ma∏˝eƒ-
skich stosunkach majàtkowych cz∏onka otwartego
funduszu oraz zawiadamiania otwartego funduszu
o ka˝dorazowej zmianie w stosunku do treÊci ta-
kiego oÊwiadczenia obejmujàcej Êrodki zgroma-
dzone na rachunku cz∏onka;

3) sposób i termin zawiadamiania otwartego fundu-
szu przez cz∏onka o przystàpieniu do innego
otwartego funduszu;

4)90) tryb i terminy powiadamiania Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych przez otwarty fundusz o zawar-
ciu umowy z cz∏onkiem funduszu oraz zakres da-
nych, jakie powinno zawieraç powiadomienie;

5)91) wzór zawiadomienia, o którym mowa w art. 84;

6)92) szczegó∏owe zasady wycofywania przez otwarty
fundusz zg∏oszenia o zawarciu umowy z cz∏onkiem
oraz wykreÊlenia wpisu w Centralnym Rejestrze
Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;

7)92) szczegó∏owy sposób ustalania i rozliczenia pod-
legajàcej zwrotowi nienale˝nie otrzymanej sk∏adki,
o której mowa w art. 100a.

Art. 86. 1. Cz∏onkiem pracowniczego funduszu mo-
˝e zostaç osoba fizyczna spe∏niajàca warunki okreÊlo-
ne w ustawie o pracowniczych programach emerytal-
nych dla uczestnika pracowniczego programu emery-
talnego.

2. Osoba, która przesta∏a spe∏niaç warunki, o któ-
rych mowa w ust. 1, zachowuje status cz∏onka pra-
cowniczego funduszu.

Art. 87. Uzyskanie cz∏onkostwa w pracowniczym
funduszu nast´puje z chwilà zawarcia pracowniczej
umowy emerytalnej, na zasadach okreÊlonych w usta-
wie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 88. Cz∏onek mo˝e zrezygnowaç z cz∏onkostwa
w pracowniczym funduszu, w drodze wypowiedzenia
pracowniczej umowy emerytalnej, na zasadach okre-
Êlonych w ustawie o pracowniczych programach eme-
rytalnych.

Art. 89. 1. Fundusz prowadzi rejestr cz∏onków fun-
duszu zawierajàcy podstawowe dane osobowe cz∏on-
ków, dane o wp∏atach sk∏adek do funduszu i otrzyma-
nych wyp∏atach transferowych oraz przeliczeniach
tych sk∏adek i wyp∏at transferowych na jednostki roz-
rachunkowe, dane o aktualnym stanie Êrodków na ra-
chunkach, a w pracowniczych funduszach — tak˝e da-
ne o aktualnym stanie akcji na rachunkach iloÊcio-
wych.

2.93) Podstawowe dane osobowe cz∏onków, o któ-
rych mowa w ust. 1, obejmujà:

1) imiona i nazwisko;

2) dat´ urodzenia;
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———————
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

88) Dodany przez art. 170 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 36.

89) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 120, poz. 1252 i Nr 121, poz. 1264.

———————
90) Dodany przez art. 170 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 36.
91) Dodany przez art. 170 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45
ustawy wymienionej w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

92) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 52.

93) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 14 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.



3)94) numer powszechnego elektronicznego systemu
ewidencji ludnoÊci PESEL i numer identyfikacji po-
datkowej NIP, a w przypadku gdy cz∏onkowi fundu-
szu nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub
jednego z nich — w miejsce brakujàcego numeru
odpowiednio seri´ i numer dowodu osobistego
lub paszportu;

4) adres miejsca zamieszkania.

3. Prowadzenie rejestru cz∏onków funduszu mo˝e
byç powierzone osobie trzeciej, z zastrze˝eniem prze-
pisów art. 49.

4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady prowadzenia rejestru cz∏on-
ków funduszu, w tym szczegó∏owy zakres informacji,
które powinny byç zawarte w rejestrze, a tak˝e zasady
sporzàdzania i przechowywania kopii danych zawar-
tych w rejestrze na wypadek jego utraty.

Art. 90. 1. W sprawach o roszczenia ze stosunków
prawnych mi´dzy cz∏onkami otwartych funduszy a ty-
mi funduszami lub ich organami orzekajà sàdy ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych w∏aÊciwe dla miejsca zamieszka-
nia cz∏onka funduszu.

2. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania cywilnego o post´powaniu w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
z wyjàtkiem art. 460 § 1, art. 461 § 1 i 2, art. 463 § 11 i 3,
art. 467 § 4, art. 476 § 1—2 i 4—5, art. 4771 § 11—2,
art. 4772, art. 4776, art. 4779—47714a.

Art. 91. W sprawach o roszczenia ze stosunków
prawnych mi´dzy cz∏onkami pracowniczych funduszy
a tymi funduszami lub ich organami orzekajà sàdy po-
wszechne w∏aÊciwe dla miejsca zamieszkania cz∏onka
funduszu.

Rozdzia∏ 8

Dzia∏alnoÊç akwizycyjna otwartych funduszy
emerytalnych

Art. 92. 1. W ramach dzia∏alnoÊci akwizycyjnej pro-
wadzonej przez otwarte fundusze nie jest dozwolone
oferowanie dodatkowych korzyÊci materialnych z tytu∏u
cz∏onkostwa w otwartym funduszu, je˝eli celem takiego
dzia∏ania mia∏oby byç sk∏onienie kogokolwiek, aby przy-
stàpi∏ do funduszu lub pozostawa∏ jego cz∏onkiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do innej
dzia∏alnoÊci ni˝ okreÊlona w tym przepisie, je˝eli w jej
ramach oferuje si´ dodatkowe korzyÊci materialne
w zamian za przystàpienie do okreÊlonego otwartego
funduszu lub pozostawanie jego cz∏onkiem.

3. Dzia∏alnoÊç akwizycyjna, w rozumieniu ust. 1,
oznacza wszelkà dzia∏alnoÊç zarobkowà, majàcà na ce-

lu sk∏onienie kogokolwiek, aby przystàpi∏ do otwartego
funduszu lub pozostawa∏ cz∏onkiem tego funduszu.
Dzia∏alnoÊç akwizycyjna obejmuje tak˝e zawieranie
w imieniu otwartego funduszu umów, na których pod-
stawie nast´puje uzyskanie cz∏onkostwa w tym fundu-
szu, oraz poÊredniczenie przy zawieraniu takich umów.

Art. 93. 1.95) Dzia∏alnoÊç akwizycyjnà na rzecz
otwartego funduszu w zakresie wynikajàcym z art. 92
ust. 3 mogà prowadziç otwarty fundusz lub na zlece-
nie tego funduszu wy∏àcznie nast´pujàce podmioty:

1) banki krajowe w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U.
z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z póên. zm.96));

2) zak∏ady ubezpieczeƒ;

3) domy maklerskie w rozumieniu przepisów o pu-
blicznym obrocie papierami wartoÊciowymi;

4) agenci ubezpieczeniowi;

5) podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç brokerskà w ro-
zumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci ubezpieczenio-
wej;

6) paƒstwowe przedsi´biorstwo u˝ytecznoÊci pu-
blicznej „Poczta Polska”.

7) (uchylony).97)

2.98) Podmiot wykonujàcy czynnoÊci zwiàzane
z przygotowaniem i emisjà reklam, w ramach swojego
przedmiotu dzia∏alnoÊci gospodarczej, na zlecenie
podmiotów, o których mowa w ust. 1, nie prowadzi
dzia∏alnoÊci akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 3.

3. CzynnoÊci akwizycyjne mogà wykonywaç wy-
∏àcznie osoby fizyczne wpisane do rejestru osób
uprawnionych do wykonywania czynnoÊci akwizycyj-
nych na rzecz otwartych funduszy, prowadzonego
przez organ nadzoru13).

4.99) Je˝eli otwarty fundusz prowadzi dzia∏alnoÊç
akwizycyjnà bez poÊrednictwa podmiotów, o których
mowa w ust. 1, czynnoÊci akwizycyjne na rzecz tego
funduszu mogà byç wykonywane przez osoby fizyczne
na podstawie umowy o prac´, umowy agencyjnej,
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———————
94) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 52.

———————
95) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 15 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 36. 
96) Zmiany tekstu jednolitego 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, Nr 169, poz. 1385
i 1387 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60,
poz. 535, Nr 65, poz. 594, Nr 228, poz. 2260 i Nr 229,
poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 68, poz. 623,
Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264
i Nr 146, poz. 1546.

97) Przez art. 1 pkt 46 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

98) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 15 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.



umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o po-
dobnym charakterze, ∏àczàcego osob´ fizycznà z po-
wszechnym towarzystwem b´dàcym organem tego
funduszu. 

5. (uchylony).100)

6.101) Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o któ-
rym mowa w ust. 3, mo˝e wykonywaç czynnoÊci akwi-
zycyjne na rzecz tylko jednego otwartego funduszu
emerytalnego. W razie wygaÊni´cia lub rozwiàzania
umowy o wykonywanie czynnoÊci akwizycyjnych na
rzecz otwartego funduszu podj´cie czynnoÊci akwizy-
cyjnych na rzecz innego funduszu mo˝e nastàpiç po
up∏ywie 6 miesi´cy.

6a.102) Ograniczenia, o którym mowa w ust. 6, nie
stosuje si´, gdy zaprzestanie wykonywania czynnoÊci
akwizycyjnych na rzecz otwartego funduszu zosta∏o
spowodowane wygaÊni´ciem umowy lub jej rozwià-
zaniem z inicjatywy otwartego funduszu lub podmio-
tów, o których mowa w ust. 1.

7.103) Powszechne towarzystwo, jako organ otwar-
tego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204 za nie-
prawid∏owoÊci w dzia∏alnoÊci akwizycyjnej oraz przy
wykonywaniu czynnoÊci akwizycyjnych, bez wzgl´du
na to, czy dzia∏alnoÊç akwizycyjna funduszu prowa-
dzona jest bezpoÊrednio przez fundusz, czy za poÊred-
nictwem podmiotów okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—6.

Art. 93a.104) Dzia∏alnoÊç akwizycyjna na rzecz
otwartego funduszu nie mo˝e byç prowadzona z wy-
korzystaniem stosunku nadrz´dnoÊci wynikajàcego ze
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na
którym jest oparta zale˝noÊç s∏u˝bowa lub inna zale˝-
noÊç o podobnym charakterze.

Art. 94.105) 1. Do rejestru, o którym mowa w art. 93
ust. 3, mo˝e byç wpisana osoba fizyczna, która:

1) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
przest´pstwo umyÊlne przeciwko mieniu, wiary-
godnoÊci dokumentów, ˝yciu i zdrowiu, wymiaro-
wi sprawiedliwoÊci, ochronie informacji, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieni´dzmi i papierami
wartoÊciowymi, przest´pstwo skarbowe lub prze-
st´pstwo, o którym mowa w rozdziale 22;

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;

3) daje r´kojmi´ nale˝ytego wykonywania czynnoÊci
akwizycyjnych;

4) posiada co najmniej Êrednie wykszta∏cenie.

2. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru na
podstawie zg∏oszenia dokonanego przez otwarty fun-
dusz. Odmowa wpisu nast´puje w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Dokonanie wpisu lub wydanie decyzji
odmawiajàcej wpisu nast´puje w terminie 1 miesiàca
od dnia z∏o˝enia wniosku.

3. Rejestr osób uprawnionych do wykonywania
czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy
zawiera:

1) numer wpisu do rejestru;

2) podstawowe dane osobowe osób wpisanych do
rejestru, obejmujàce:

a) imiona i nazwisko,

b) dat´ i miejsce urodzenia,

c) imiona rodziców,

d) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszpor-
tu bàdê innego dokumentu potwierdzajàcego
to˝samoÊç w przypadku osób nieposiadajàcych
obywatelstwa polskiego,

e) miejsce zamieszkania;

3) nazw´ podmiotu, w którego imieniu osoba wpisa-
na do rejestru wykonuje czynnoÊci akwizycyjne;

4) nazw´ otwartego funduszu, na rzecz którego oso-
ba wpisana do rejestru wykonuje czynnoÊci akwi-
zycyjne.

4. Organ nadzoru dokonuje, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wykreÊlenia osoby wpisanej do reje-
stru na wniosek funduszu, na rzecz którego osoba ta
wykonuje czynnoÊci akwizycyjne, lub z urz´du, je˝eli
osoba ta:

1) przesta∏a spe∏niaç warunki konieczne do uzyskania
wpisu do rejestru;

2) wykonuje czynnoÊci akwizycyjne z naruszeniem
przepisów prawa.

5. Osoba wykreÊlona z rejestru na podstawie ust. 4
pkt 2 nie mo˝e byç ponownie wpisana do rejestru
przez okres 24 miesi´cy od dnia wykreÊlenia z rejestru.

6. Organ nadzoru uniewa˝nia, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, wpis do rejestru, je˝eli po dokonaniu
wpisu uzyska informacj´ o braku w dniu dokonania
wpisu podstaw warunkujàcych wpis, okreÊlonych
w ust. 1. Umowy o cz∏onkostwo w otwartym funduszu
zawarte przez osob´ wykonujàcà czynnoÊci akwizycyj-
ne, wobec której organ nadzoru uniewa˝ni∏ wpis do
rejestru, sà prawnie skuteczne.

7. Otwarty fundusz, na rzecz którego osoba wyko-
nuje czynnoÊci akwizycyjne z naruszeniem przepisów
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———————
100) Przez art. 1 pkt 46 lit. c ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
101) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

102) Dodany przez art. 1 pkt 46 lit. e ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

103) Dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 52; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 46
lit. f ustawy wymienionej w odnoÊniku 2, który wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

104) Dodany przez art. 170 pkt 16 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.

105) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



prawa, zg∏asza fakt naruszenia przepisów prawa przez
osob´ wykonujàcà czynnoÊci akwizycyjne organowi
nadzoru niezw∏ocznie, po powzi´ciu informacji o tym
fakcie.

8. Otwarty fundusz, na rzecz którego osoba wyko-
nuje czynnoÊci akwizycyjne, zg∏asza fakt zaprzestania
wykonywania przez t´ osob´ czynnoÊci akwizycyjnych
w terminie 14 dni od dnia wygaÊni´cia lub rozwiàza-
nia zawartej z tà osobà umowy o wykonywanie czyn-
noÊci akwizycyjnych albo od dnia powzi´cia wiado-
moÊci o wygaÊni´ciu lub rozwiàzaniu tej umowy. Do-
konujàc zg∏oszenia, otwarty fundusz wskazuje dat´
wygaÊni´cia lub rozwiàzania umowy o wykonywanie
czynnoÊci akwizycyjnych oraz okreÊla, czy rozwiàzanie
lub wygaÊni´cie umowy nastàpi∏o z inicjatywy fundu-
szu lub podmiotów, o których mowa w art. 93 ust. 1.
Otwarty fundusz informuje niezw∏ocznie osob´ wyko-
nujàcà czynnoÊci akwizycyjne o dacie i treÊci zg∏osze-
nia zaprzestania wykonywania czynnoÊci akwizycyj-
nych przez t´ osob´. Na podstawie zg∏oszenia organ
nadzoru dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 93 ust. 3, odpowiedniej wzmianki.

9. W przypadku gdy osoba wpisana do rejestru
rozpoczyna wykonywanie czynnoÊci akwizycyjnych na
rzecz innego funduszu ni˝ fundusz dotychczasowy,
otwarty fundusz, na rzecz którego b´dzie wykonywaç
czynnoÊci akwizycyjne, jest obowiàzany zg∏osiç ten
fakt niezw∏ocznie organowi nadzoru. Zg∏oszenie po-
winno nastàpiç przed rozpocz´ciem wykonywania
czynnoÊci akwizycyjnych. Rozpocz´cie wykonywania
czynnoÊci akwizycyjnych mo˝e nastàpiç po dokonaniu
odpowiedniej zmiany wpisu.

10. Na podstawie zg∏oszenia, o którym mowa
w ust. 9, organ nadzoru dokonuje odpowiedniej zmia-
ny w rejestrze oraz wykreÊla wzmiank´, o której mowa
w ust. 8, bàdê te˝ odmawia dokonania takiej zmiany
w drodze decyzji administracyjnej. NiezgodnoÊç
z ustawà zg∏oszenia, w tym w szczególnoÊci niezaprze-
stanie wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz
dotychczasowego otwartego funduszu lub dotychcza-
sowego podmiotu, stanowi podstaw´ do wydania de-
cyzji odmawiajàcej zmiany wpisu.

11. W przypadku wznowienia przez osob´ wpisanà
do rejestru wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych na
rzecz dotychczasowego otwartego funduszu i w imie-
niu dotychczasowego podmiotu, dotychczasowy fun-
dusz niezw∏ocznie wnosi o wykreÊlenie wzmianki o za-
przestaniu wykonywania czynnoÊci akwizycyjnych,
podajàc dat´ wznowienia czynnoÊci akwizycyjnych.
Organ nadzoru dokonuje odpowiedniego wykreÊlenia
wzmianki o zaprzestaniu na podstawie wniosku. Oso-
ba wpisana do rejestru mo˝e rozpoczàç wykonywanie
czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego
funduszu i w imieniu dotychczasowego podmiotu
z dniem wskazanym we wniosku.

12. Otwarty fundusz, na rzecz którego sà wykony-
wane czynnoÊci akwizycyjne, jest obowiàzany zg∏a-
szaç organowi nadzoru zmiany danych obj´te wpisem
do rejestru w terminie 30 dni od dnia powzi´cia o nich
wiadomoÊci, a w przypadku zmiany danych okreÊlo-

nych w ust. 3 pkt 3 niezw∏ocznie. Odmowa wpisu
zmiany danych nast´puje w drodze decyzji admini-
stracyjnej.

Rozdzia∏ 9

Rachunki i przeliczenia sk∏adek

Art. 95.106) Sk∏adki sà wp∏acane na rachunki pro-
wadzone przez otwarte fundusze, w wysokoÊci i na za-
sadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach, lub na ra-
chunki prowadzone przez pracownicze fundusze,
w wysokoÊci i z cz´stotliwoÊcià okreÊlonà na zasa-
dach, o których mowa w ustawie o pracowniczych
programach emerytalnych.

Art. 96. 1. Sk∏adki do pracowniczego funduszu sà
wp∏acane w imieniu pracowników b´dàcych cz∏onka-
mi tego funduszu.

2. Wp∏aty sk∏adek, o których mowa w ust. 1,
w imieniu pracowników dokonuje ich pracodawca b´-
dàcy akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa.

3. Sk∏adka do pracowniczego funduszu mo˝e byç
wp∏acona tak˝e w wyniku dokonania wyp∏aty transfe-
rowej, o której mowa w ustawie o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych.

Art. 97. 1. Wp∏aty do otwartych funduszy i pracow-
niczych funduszy mogà byç dokonywane w formie pa-
pierów wartoÊciowych, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych ustawach.

2. Wp∏aty do pracowniczych funduszy mogà byç do-
konywane w formie akcji, o których mowa w art. 101,
na zasadach okreÊlonych w rozdziale 10.

Art. 98. Z chwilà przystàpienia cz∏onka do funduszu,
fundusz otwiera dla niego rachunek, na który sà wp∏a-
cane sk∏adki oraz przekazywane wyp∏aty transferowe.

Art. 99. 1. Sk∏adki wp∏acane do funduszu oraz
otrzymane wyp∏aty transferowe sà przeliczane na jed-
nostki rozrachunkowe.

2. (uchylony).107)

3. Ca∏kowita wartoÊç jednostek rozrachunkowych
jest zawsze równa ca∏kowitej wartoÊci aktywów netto
funduszu przeliczonych na te jednostki.

4. Sk∏adki oraz otrzymane wyp∏aty transferowe
mogà byç przeliczane równie˝ na cz´Êci u∏amkowe
jednostki rozrachunkowej, a wartoÊç Êrodków na ra-
chunku cz∏onka mo˝e byç wyra˝ona w takich cz´-
Êciach u∏amkowych.

5. WartoÊç aktywów netto funduszu oraz wartoÊç
jednostki rozrachunkowej jest ustalana zgodnie z za-
sadami wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy.
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o której mowa w odnoÊniku 36.
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ku 36.



6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady wyceny aktywów i zobowià-
zaƒ funduszy.

Art. 100. 1.108) Przeliczanie na jednostki rozrachun-
kowe wp∏acanych sk∏adek oraz otrzymanych wyp∏at
transferowych nast´puje w okreÊlonym zgodnie
z ust. 2 dniu, zwanym dalej „dniem przeliczenia”, we-
d∏ug wartoÊci jednostek rozrachunkowych na ten dzieƒ.

1a.109) WartoÊç jednostki rozrachunkowej w dniu
przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartoÊci
aktywów netto funduszu w dniu przeliczenia przez licz-
b´ jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym
dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz.

2.110) W przypadku pracowniczych funduszy dniem
przeliczenia jest ostatni dzieƒ roboczy miesiàca, o ile
fundusz nie okreÊli w statucie tak˝e innych dni przeli-
czenia. W przypadku otwartych funduszy dniem prze-
liczenia jest ka˝dy dzieƒ roboczy.

3. W pierwszym dniu przeliczenia, nast´pujàcym
po dokonaniu wp∏aty pierwszej sk∏adki do funduszu,
wartoÊç jednostki rozrachunkowej wynosi 10 z∏.

4. Do czasu przeliczenia sk∏adek i wyp∏at transfero-
wych sà one przechowywane na odr´bnym rachunku
pieni´˝nym funduszu. Odsetki nale˝ne z tytu∏u prze-
chowywania Êrodków pieni´˝nych na tym rachunku
stanowià przychód funduszu.

5. Przeliczanie papierów wartoÊciowych, o których
mowa w art. 97 ust. 1, na jednostki rozrachunkowe od-
bywa si´ na zasadach okreÊlonych w odr´bnych usta-
wach.

6. (uchylony).111)

Art. 100a.112) 1. Otwarty fundusz jest zobowiàzany
do zwrotu do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie-
nale˝nie otrzymanej sk∏adki.

1a.113) Kwot´ sk∏adki, o której mowa w ust. 1, usta-
la si´ w wysokoÊci przekazanej przez Zak∏ad Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych nominalnej wartoÊci sk∏adki wraz
z nominalnà wartoÊcià odsetek za opóênienie, z za-
strze˝eniem ust. 1b—10.

1b.113) Otwarty fundusz umarza jednostki rozra-
chunkowe odpowiadajàce kwocie, o której mowa

w ust. 1a, pomniejszonej o równowartoÊç op∏at pobra-
nych przez towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem.

2.114) Je˝eli zwrot nienale˝nie otrzymanej sk∏adki
nast´puje w wyniku uniewa˝nienia umowy z otwar-
tym funduszem lub zmiany przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych z urz´du nieprawid∏owego wpisu w Cen-
tralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych, w celu ustalenia kwoty sk∏adki, o której
mowa w ust. 1, otwarty fundusz umarza jednostki roz-
rachunkowe uzyskane za nienale˝nie otrzymanà
sk∏adk´, z uwzgl´dnieniem ust. 3—10.

3. Otwarty fundusz zwraca kwot´, o której mowa
w ust. 2, powi´kszonà o nominalnà wartoÊç op∏at po-
branych przez zarzàdzajàce otwartym funduszem to-
warzystwo, z zastrze˝eniem ust. 4.

4.115) Je˝eli przekazanie do otwartego funduszu
nienale˝nej sk∏adki nastàpi∏o z przyczyn le˝àcych po
stronie towarzystwa zarzàdzajàcego tym funduszem,
kwota, o której mowa w ust. 3, nie mo˝e byç ni˝sza od
nominalnej wartoÊci nienale˝nie otrzymanej sk∏adki,
powi´kszonej o odsetki okreÊlone przepisami o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

5.115) Kwot´ stanowiàcà równowartoÊç op∏at,
o których mowa w ust. 3, oraz ró˝nic´ pomi´dzy nie-
nale˝nie otrzymanà sk∏adkà, powi´kszonà o odsetki
okreÊlone przepisami o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, a kwotà, o której mowa w ust. 3, finansuje
towarzystwo zarzàdzajàce otwartym funduszem, z za-
strze˝eniem ust. 6 i 7.

6. Je˝eli przekazanie do otwartego funduszu nie-
nale˝nej sk∏adki nastàpi∏o z przyczyn le˝àcych po stro-
nie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, a fundusz do-
kona∏ wyp∏aty transferowej zgodnie z art. 119, 126
lub 131, towarzystwo zarzàdzajàce tym funduszem
i towarzystwo zarzàdzajàce funduszem, do którego
dokonano wyp∏aty transferowej, finansujà kwot´ sta-
nowiàcà równowartoÊç pobranych przez siebie op∏at,
o których mowa w ust. 3.

7.116) Je˝eli zwrot nienale˝nej sk∏adki nast´puje
w wyniku niewa˝noÊci umowy z otwartym fundu-
szem, a otwarty fundusz dokona∏ wyp∏aty transfero-
wej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarzà-
dzajàce tym funduszem finansuje kwot´ stanowiàcà
równowartoÊç ró˝nicy pomi´dzy kwotà okreÊlonà,
zgodnie z ust. 4, do dnia dokonania wyp∏aty transfero-
wej, a kwotà przekazanà w wyp∏acie transferowej.

7a.117) Je˝eli zwrot nienale˝nie otrzymanej sk∏adki
nast´puje w sytuacji okreÊlonej w ust. 2, ca∏à kwot´
otrzymanà w wyniku wyp∏aty transferowej traktuje si´
jako jednà sk∏adk´.
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108) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 20 lit. a usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 36.
109) Dodany przez art. 170 pkt 20 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36.
110) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 20 lit. c usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 36.
111) Przez art. 170 pkt 20 lit. d ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 36.
112) Dodany przez art. 4 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 52.
113) Dodany przez art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia

2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 241, poz. 2074), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.

———————
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 113.
115) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 7 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 113.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 113.
117) Dodany przez art. 7 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 113.



8. Je˝eli osoba, za którà zosta∏a przekazana niena-
le˝na sk∏adka, jest cz∏onkiem innego otwartego fundu-
szu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 jest przekazy-
wana przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do tego
funduszu, z zastrze˝eniem ust. 9.

9.115) Kwota, o której mowa w ust. 8, nie mo˝e byç
ni˝sza ni˝ nominalna wartoÊç nale˝nej sk∏adki powi´k-
szonej o odsetki okreÊlone przepisami o systemie
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

10. Odsetki, o których mowa w ust. 4, nalicza si´ za
okres od dnia obcià˝enia rachunku bankowego Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych kwotà nienale˝nie otrzy-
manej sk∏adki do dnia jej zwrotu.

11. Zwrotu nienale˝nie otrzymanej sk∏adki dokonu-
je si´ poprzez potràcenia ze sk∏adek przekazywanych
przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych do otwartego
funduszu.

12. Je˝eli Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przeka-
za∏ sk∏adk´, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami
za opóênienie, do odsetek tych stosuje si´ odpowied-
nio ust. 1—11 dotyczàce sk∏adki.

Rozdzia∏ 10

Rachunki iloÊciowe

Art. 101. 1. Akcje uzyskane przez cz∏onków pra-
cowniczego funduszu, nieodp∏atnie lub na warunkach
preferencyjnych, w nast´pstwie prywatyzacji praco-
dawcy sà sk∏adane na rachunkach iloÊciowych prowa-
dzonych przez pracownicze fundusze na zasadach
okreÊlonych w ustawie o pracowniczych programach
emerytalnych.

2. Pracowniczy fundusz mo˝e powierzyç prowa-
dzenie rachunków iloÊciowych podmiotowi uprawnio-
nemu do prowadzenia rachunków papierów warto-
Êciowych.

3. Na jednym rachunku iloÊciowym nie mogà byç
sk∏adane akcje wi´cej ni˝ jednego emitenta.

4. Akcje z∏o˝one na rachunkach iloÊciowych sà
ujmowane iloÊciowo.

5. Cz∏onkowie pracowniczego funduszu nie mogà
rozporzàdzaç akcjami z∏o˝onymi na rachunkach ilo-
Êciowych ani prawem do dywidendy z tych akcji.

6. Dokonanie przez cz∏onka pracowniczego fundu-
szu rozporzàdzenia prawem poboru akcji nowej emisji
mo˝e nastàpiç z uwzgl´dnieniem art. 105.

Art. 102. 1. Pracowniczy fundusz likwiduje rachun-
ki iloÊciowe cz∏onków i przenosi akcje zdeponowane
na tych rachunkach do aktywów funduszu w oparciu
o harmonogram likwidacji rachunków iloÊciowych
ustalany przez pracownicze towarzystwo, w drodze
uchwa∏y rady nadzorczej, i podawany do wiadomoÊci
organu nadzoru13) nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed
rozpocz´ciem likwidacji tych rachunków.

2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, powi-
nien okreÊlaç:

1) terminy przeniesienia akcji do aktywów funduszu;

2) zasady ustalania iloÊci akcji z∏o˝onych na rachun-
kach iloÊciowych przez poszczególnych cz∏onków,
które podlegajà przeniesieniu do aktywów fundu-
szu, w tym akcji z∏o˝onych przez osoby, które przy-
stàpià do funduszu po og∏oszeniu harmonogramu;

3) iloÊç akcji z∏o˝onych na rachunkach iloÊciowych
przez poszczególnych cz∏onków, które podlegajà
przeniesieniu do aktywów funduszu w poszczegól-
nych terminach.

3. Dla osób przyst´pujàcych do pracowniczego
funduszu, po og∏oszeniu harmonogramu, ustala si´
indywidualnie terminy przeniesienia akcji do aktywów
funduszu.

4. Przeniesienie akcji do aktywów funduszu mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie w dniach przeliczenia.

5. W dniu przeniesienia akcji cz∏onkom funduszu
zalicza si´, odpowiednio, na rachunki jednostki rozra-
chunkowe o wartoÊci odpowiadajàcej wartoÊci akcji
przeniesionych z ich rachunków iloÊciowych, pomniej-
szonej o kwot´ nale˝nego podatku. Ustalenie wartoÊci
akcji nast´puje w oparciu o zasady wyceny aktywów
funduszu.

6. Likwidacja rachunków iloÊciowych, na których
z∏o˝one zosta∏y akcje danego emitenta, rozpoczyna si´
nie póêniej ni˝ w terminie 3 lat od dnia z∏o˝enia pierw-
szej akcji tego emitenta na rachunku iloÊciowym i nie
mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ 10 lat, liczàc od daty przeniesie-
nia pierwszej akcji z rachunku iloÊciowego do ak-
tywów funduszu.

7. W razie stwierdzenia, ˝e realizacja harmonogra-
mu mo˝e przebiegaç lub przebiega z naruszeniem prze-
pisów prawa lub interesów cz∏onków pracowniczego
funduszu, organ nadzoru13) mo˝e zawiesiç realizacj´ te-
go harmonogramu i wezwaç pracowniczy fundusz do
usuni´cia stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

8. Przeniesienie akcji spó∏ek publicznych, z∏o˝o-
nych na rachunkach iloÊciowych, do aktywów pra-
cowniczego funduszu odbywa si´ poza rynkiem regu-
lowanym w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. — Prawo o publicznym obrocie papierami war-
toÊciowymi, a do przeniesienia tych akcji nie stosuje
si´ przepisów art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji118) (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.119)).
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118) Tytu∏ zmieniony stosownie do art. 23 ustawy z dnia

5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykony-
wania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa,
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsi´biorstw
paƒstwowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 240, poz. 2055).

119) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60,
poz. 535 i Nr 90, poz. 844 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207 i Nr 123, poz. 1291.



Art. 103. 1. Je˝eli cz∏onek zwróci si´ o dokonanie
wyp∏aty, wyp∏aty transferowej lub zwrotu Êrodków
zgromadzonych na jego rachunku w pracowniczym
funduszu, rachunek iloÊciowy tego cz∏onka powinien
byç niezw∏ocznie zlikwidowany, a akcje nieprzeniesio-
ne dotychczas do aktywów funduszu — wydane cz∏on-
kowi, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Je˝eli pracowniczy fundusz dokonuje wyp∏aty
Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka fundu-
szu w formie wyp∏aty realizowanej w ratach, rachunek
iloÊciowy cz∏onka funduszu podlega likwidacji z chwi-
là wyp∏aty ostatniej raty, a zdeponowane na nim akcje
zostajà wydane cz∏onkowi funduszu.

3. W razie Êmierci cz∏onka funduszu posiadajàcego
rachunek iloÊciowy albo rozwiàzania przez rozwód lub
uniewa˝nienia jego ma∏˝eƒstwa, akcje znajdujàce si´
na rachunku iloÊciowym zostajà wydane osobie
uprawnionej. Przepis art. 130 i 133 stosuje si´ odpo-
wiednio.

4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w razie
ustania wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwania ma∏-
˝eƒstwa cz∏onka pracowniczego funduszu albo umow-
nego wy∏àczenia lub ograniczenia wspólnoÊci ustawo-
wej mi´dzy cz∏onkiem tego funduszu a jego ma∏˝on-
kiem.

Art. 104. Dywidenda wyp∏acana z akcji zdepono-
wanych na rachunku iloÊciowym oraz cena uzyskana
ze zbycia przez pracowniczy fundusz, w imieniu cz∏on-
ka funduszu, prawa poboru akcji nowej emisji jest
przekazywana na rachunek cz∏onka funduszu prowa-
dzony w jednostkach rozrachunkowych.

Art. 105. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady przeprowadzania i roz-
liczania transakcji zbywania przez pracowniczy fun-
dusz, w imieniu cz∏onków funduszu, praw poboru
przys∏ugujàcych im z akcji z∏o˝onych na rachunkach
iloÊciowych, a tak˝e szczegó∏owe warunki i tryb, w ja-
kim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez cz∏on-
ków funduszu. 

Art. 106. 1. Je˝eli ∏àczna iloÊç akcji tego samego
emitenta, zdeponowanych na wszystkich rachunkach
iloÊciowych w jednym pracowniczym funduszu, prze-
kroczy 1 % ogólnej iloÊci akcji tego emitenta, prawa
zwiàzane z w∏asnoÊcià tych akcji, z wyjàtkiem praw
majàtkowych, wykonywane sà przez przedstawiciela
cz∏onków funduszu posiadajàcych akcje na rachun-
kach iloÊciowych, zwanego dalej „przedstawicielem”.

2. Przedstawiciel jest wybierany na 3 lata w wybo-
rach tajnych przez cz∏onków funduszu posiadajàcych
akcje danego emitenta na rachunkach iloÊciowych.

3. Tryb wyboru przedstawiciela okreÊla regulamin
uchwalony przez rad´ nadzorczà pracowniczego towa-
rzystwa. Regulamin okreÊla w szczególnoÊci, czy
w wyborach majà uczestniczyç sami cz∏onkowie, czy
te˝ wybrani przez nich przedstawiciele, oraz zasady
odwo∏ywania przedstawiciela przed up∏ywem okresu,
na który zosta∏ wybrany. Regulamin nie mo˝e uzale˝-

niç wa˝noÊci wyboru przedstawiciela od liczby osób
uczestniczàcych w wyborach.

4. Przepis art. 45 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 11

Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na rachunku

Art. 107. 1. Cz∏onek funduszu nie mo˝e rozporzà-
dzaç Êrodkami zgromadzonymi na swoim rachunku.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do rozrzàdzeƒ
cz∏onka funduszu na wypadek Êmierci.

Art. 108. Ârodki zgromadzone na rachunku cz∏on-
ka otwartego funduszu nie podlegajà egzekucji.

Art. 109. Ârodki zgromadzone na rachunku cz∏on-
ka pracowniczego funduszu podlegajà egzekucji na
zasadach okreÊlonych w ustawie o pracowniczych
programach emerytalnych.

Art. 110. Warunki nabycia przez cz∏onka otwartego
funduszu uprawnieƒ do wyp∏aty Êrodków zgromadzo-
nych na jego rachunku oraz zasady wyp∏aty tych Êrod-
ków okreÊlajà odr´bne ustawy.

Art. 111. 1. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na
rachunku w otwartym funduszu nast´puje przez prze-
niesienie tych Êrodków do wskazanego przez cz∏onka
zak∏adu ubezpieczeƒ emerytalnych, w którym wykupi∏
on emerytur´ do˝ywotnià.

2. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe zasady i tryb sk∏adania przez cz∏on-
ków otwartego funduszu dyspozycji dotyczàcych prze-
niesienia Êrodków do zak∏adu ubezpieczeƒ emerytal-
nych w zwiàzku z wykupieniem emerytury do˝ywot-
niej oraz zasady i tryb przeniesienia tych Êrodków do
zak∏adu ubezpieczeƒ emerytalnych.

Art. 111a.120) 1. Ârodki zgromadzone na rachunku
cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego sà przeka-
zywane przez ten fundusz, za poÊrednictwem Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, na dochody bud˝etu paƒ-
stwa, w przypadku gdy w∏aÊciwy organ emerytalny
zawiadomi o ustaleniu cz∏onkowi otwartego funduszu
emerytalnego prawa do emerytury obliczonej na pod-
stawie art. 15 lub prawa do jej zwi´kszenia na podsta-
wie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich ro-
dzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 i Nr 121,
poz. 1264) lub 

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Agencji Wywiadu,
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120) Dodany przez art. 9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmia-

nie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1609), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2003 r.



Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich
rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67 i Nr 121,
poz. 1264).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty
fundusz emerytalny nie mo˝e pobieraç op∏aty.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, termin
i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o których
mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc zasady wspó∏dzia∏ania
otwartych funduszy emerytalnych, organów emerytal-
nych i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przy doko-
nywaniu rozliczeƒ.

Art. 112. Sposób wykorzystania Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku w otwartym funduszu, w razie
nabycia przez cz∏onka uprawnieƒ do renty inwalidzkiej
z ubezpieczenia spo∏ecznego, okreÊlajà odr´bne usta-
wy.

Art. 113. Warunki nabycia przez cz∏onka pracowni-
czego funduszu uprawnieƒ do wyp∏aty, wyp∏aty trans-
ferowej lub zwrotu Êrodków zgromadzonych na jego
rachunku okreÊla ustawa o pracowniczych progra-
mach emerytalnych.

Art. 114. 1. Pracowniczy fundusz jest obowiàzany
zapewniç cz∏onkom funduszu mo˝liwoÊç wyp∏aty ca-
∏oÊci Êrodków zgromadzonych na ich rachunkach
w formie wyp∏aty jednorazowej.

2. W trybie i na zasadach okreÊlonych w statucie
funduszu wyp∏ata Êrodków mo˝e nastàpiç tak˝e w for-
mie wyp∏aty realizowanej w ratach.

3. Wyp∏ata Êrodków w obu formach lub w jednej
z nich nast´puje na pisemne ˝àdanie cz∏onka fundu-
szu.

Art. 115. Wyp∏ata jednorazowa jest dokonywana
nie póêniej ni˝ w terminie 3 miesi´cy od dnia otrzyma-
nia przez pracowniczy fundusz ˝àdania cz∏onka fundu-
szu.

Art. 116. Je˝eli wyp∏ata jest realizowana w ratach,
pierwsza rata p∏atna jest nie póêniej ni˝ w terminie
1 miesiàca od dnia otrzymania przez pracowniczy fun-
dusz ˝àdania cz∏onka funduszu, chyba ˝e za˝àda on
wyp∏aty w terminie póêniejszym.

Art. 117. Cz∏onek otrzymujàcy wyp∏at´ Êrodków
w ratach mo˝e w ka˝dym czasie za˝àdaç wyp∏aty Êrod-
ków pozostajàcych na jego rachunku w formie wyp∏a-
ty jednorazowej. Wyp∏ata jednorazowa nast´puje z za-
chowaniem zasad okreÊlonych w art. 115.

Art. 118. Je˝eli do chwili ukoƒczenia 70 lat cz∏o-
nek pracowniczego funduszu nie wystàpi do fundu-
szu z ˝àdaniem wyp∏aty Êrodków zgromadzonych na
jego rachunku, fundusz dokonuje wyp∏aty tych Êrod-
ków w formie wyp∏aty jednorazowej w terminie
3 miesi´cy od daty ukoƒczenia przez cz∏onka fundu-
szu 70 lat.

Art. 119.121) 1. W razie przystàpienia przez cz∏onka
otwartego funduszu do innego otwartego funduszu,
dotychczasowy fundusz dokonuje wyp∏aty transfero-
wej do funduszu, do którego cz∏onek przystàpi∏, na
podstawie zawiadomienia przez cz∏onka o zawarciu
umowy z tym funduszem. Otwarty fundusz, do które-
go wyp∏ata transferowa jest dokonywana, jest obo-
wiàzany przyjàç takà wyp∏at´.

2. Wyp∏ata transferowa jest dokonywana pod wa-
runkiem uiszczenia przez cz∏onka otwartego funduszu
z w∏asnych Êrodków op∏aty na rzecz powszechnego to-
warzystwa, które zarzàdza danym otwartym fundu-
szem, z tym ˝e pobranie takiej op∏aty mo˝e nastàpiç
tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiàca,
w którym uzyskano cz∏onkostwo w funduszu, zgodnie
z art. 81 ust. 1 albo ust. 6, do dnia najbli˝szej wyp∏aty
transferowej do innego funduszu up∏ywa mniej ni˝
24 miesiàce.

3. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób obliczania, poboru oraz wysokoÊç op∏aty,
o której mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc d∏ugoÊç sta˝u
cz∏onkowskiego w otwartym funduszu, z tym ˝e kwota
ta nie mo˝e byç wy˝sza ni˝ 20 % kwoty minimalnego
wynagrodzenia, okreÊlonego w przepisach odr´bnych. 

Art. 120. Warunki dokonywania wyp∏at transfero-
wych przez pracownicze fundusze okreÊla ustawa
o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 121. Nie jest dozwolone dokonywanie wyp∏a-
ty transferowej z rachunku w otwartym funduszu na
rachunek w pracowniczym funduszu ani z rachunku
w pracowniczym funduszu na rachunek w otwartym
funduszu.

Art. 122. 1.122) Wyp∏aty transferowe mi´dzy otwar-
tymi funduszami odbywajà si´ w ostatnim dniu robo-
czym lutego, maja, sierpnia i listopada.

2. Kwota wyp∏aty transferowej jest ustalana w pià-
tym dniu roboczym przed dniem tej wyp∏aty.

Art. 123. 1.123) Rozliczenia wyp∏at transferowych
mi´dzy otwartymi funduszami dokonuje Krajowy De-
pozyt Papierów WartoÊciowych Spó∏ka Akcyjna, zwa-
ny dalej „Krajowym Depozytem”.

2.124) Powszechne towarzystwo, b´dàce organem
otwartego funduszu, do którego dokonano wyp∏aty
transferowej, uiszcza op∏aty na rzecz Zak∏adu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u refundacji kosztów za wyko-
nanie czynnoÊci zwiàzanych z przystàpieniem cz∏onka
do tego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego
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121) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

122) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 22 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

123) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 170 pkt 23 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

124) Dodany przez art. 170 pkt 23 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 36; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 50 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.



Depozytu z tytu∏u refundacji kosztów za wykonywanie
czynnoÊci zwiàzanych z rozliczaniem wyp∏at transfero-
wych.

2a.125) Op∏ata, jakà powszechne towarzystwo uisz-
cza na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 2, wy-
nosi:

1) na rzecz Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, okreÊlo-
nego w przepisach odr´bnych, od ka˝dej zareje-
strowanej umowy o cz∏onkostwo osoby przyst´-
pujàcej do nowego funduszu;

2) na rzecz Krajowego Depozytu — 1 % kwoty mini-
malnego wynagrodzenia, okreÊlonego w przepi-
sach odr´bnych, od ka˝dej rozliczonej wyp∏aty
transferowej.

3. (uchylony).126)

Art. 123a.127) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, termin i tryb dokonywania wyp∏at trans-
ferowych w przypadkach, o których mowa w art. 70
ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdzia∏u 12 i 13. Roz-
porzàdzenie powinno w szczególnoÊci okreÊlaç zasady
wspó∏dzia∏ania Krajowego Depozytu i Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych oraz otwartych funduszy emery-
talnych i Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych przy doko-
nywaniu rozliczeƒ wyp∏at transferowych oraz sposób
rozdysponowania odsetek z tytu∏u przechowywania na
rachunku Êrodków przekazanych przez otwarte fundu-
sze w ramach rozliczenia tej wyp∏aty.

Art. 124.128) Szczegó∏owy tryb dokonywania roz-
liczeƒ wyp∏at transferowych mi´dzy otwartymi fundu-
szami okreÊla Krajowy Depozyt w regulaminie za-
twierdzonym przez organ nadzoru13). Regulamin okre-
Êla tak˝e wysokoÊç op∏at nale˝nych Krajowemu Depo-
zytowi, wnoszonych przez otwarte fundusze w zwiàz-
ku z dokonaniem rozliczenia wyp∏at transferowych.

Art. 125. Wyp∏ata transferowa nie wy∏àcza odpo-
wiedzialnoÊci towarzystwa b´dàcego organem fundu-
szu dokonujàcego wyp∏aty transferowej wobec by∏e-
go cz∏onka tego funduszu lub innej osoby, na której
rzecz wyp∏ata transferowa zosta∏a dokonana.

Rozdzia∏ 12

Podzia∏ Êrodków w razie rozwodu
lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa

Art. 126. Je˝eli ma∏˝eƒstwo cz∏onka otwartego
funduszu uleg∏o rozwiàzaniu przez rozwód lub zosta-
∏o uniewa˝nione, Êrodki zgromadzone na rachunku

cz∏onka funduszu, przypadajàce by∏emu wspó∏ma∏-
˝onkowi w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego ma∏-
˝onków, sà przekazywane w ramach wyp∏aty trans-
ferowej na rachunek by∏ego wspó∏ma∏˝onka w otwar-
tym funduszu.

Art. 127.129) Wyp∏ata transferowa jest dokonywana
przez otwarty fundusz w terminie, o którym mowa
w art. 122, po przedstawieniu funduszowi dowodu, ˝e
Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka funduszu
przypad∏y by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi.

Art. 128. 1.130) Je˝eli by∏y wspó∏ma∏˝onek upraw-
niony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i,
w terminie 2 miesi´cy od dnia przedstawienia dowodu,
o którym mowa w art. 127, nie wska˝e rachunku w ja-
kimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do
którego nale˝y drugi z by∏ych wspó∏ma∏˝onków, nie-
zw∏ocznie otworzy rachunek na nazwisko by∏ego
wspó∏ma∏˝onka uprawnionego i przeka˝e na ten rachu-
nek, w ramach wyp∏aty transferowej, przypadajàce mu
Êrodki zgromadzone na rachunku jego by∏ego wspó∏-
ma∏˝onka. Z chwilà otwarcia rachunku by∏y wspó∏ma∏-
˝onek uprawniony uzyskuje cz∏onkostwo w funduszu.
Fundusz niezw∏ocznie potwierdza na piÊmie warunki
cz∏onkostwa uprawnionego wspó∏ma∏˝onka.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, otwarty
fundusz wzywa by∏ego wspó∏ma∏˝onka uprawnione-
go, aby niezw∏ocznie dope∏ni∏ obowiàzku, o którym
mowa w art. 82 ust. 1.

Art. 129. Przepisy art. 126—128 stosuje si´ odpo-
wiednio w przypadku ustania wspólnoÊci majàtkowej
w czasie trwania ma∏˝eƒstwa cz∏onka otwartego fun-
duszu albo umownego wy∏àczenia lub ograniczenia
wspólnoÊci ustawowej mi´dzy cz∏onkiem tego fundu-
szu a jego ma∏˝onkiem.

Art. 129a.131) 1. Osoby, którym na podstawie
art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzy∏ rachu-
nek, majà prawo do jednorazowej wyp∏aty wszystkich
Êrodków zgromadzonych na rachunku, w terminie
14 dni od daty z∏o˝enia wniosku, w razie:

1) z∏o˝enia wniosku wraz z decyzjà przyznajàcà eme-
rytur´, zaopatrzenie emerytalne, emerytur´ dla
rolników lub uposa˝enie w stanie spoczynku;

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukoƒczy∏y
60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku
m´˝czyzn;

3)132) z∏o˝enia wniosku przez osoby urodzone przed
dniem 1 stycznia 1969 r., je˝eli zgromadzone na
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125) Dodany przez art. 1 pkt 50 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
126) Dodany przez art. 170 pkt 23 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36; uchylony przez art. 1 pkt 50 lit. c usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 2.

127) Dodany przez art. 170 pkt 24 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 36.

128) Zdanie drugie dodane przez art. 170 pkt 25 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

———————
129) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 26 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 36.
130) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 27 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 36.
131) Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 stycznia

2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8,
poz. 64), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 lutego 2001 r.

132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



ich rachunku Êrodki w kwocie ustalonej w dniu
z∏o˝enia wniosku nie sà wy˝sze od kwoty stano-
wiàcej:

a) 50 % przeci´tnego wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o przed dniem
1 stycznia 2002 r.,

b) 150 % przeci´tnego wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o po dniu
1 stycznia 2002 r.

2. Osoby, które majà prawo do wczeÊniejszej eme-
rytury na podstawie odr´bnych przepisów, a którym
otwarty fundusz emerytalny otworzy∏ rachunek na
podstawie art. 128, nie tracà prawa do wczeÊniejszej
emerytury.

3. Ubezpieczonym, o których mowa w art. 111
ust. 3 i 6 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887,
z póên. zm.133)), którzy uzyskali cz∏onkostwo w otwar-
tym funduszu emerytalnym na podstawie art. 128, Za-
k∏ad nie odprowadza na rachunek w otwartym fundu-
szu emerytalnym cz´Êci sk∏adki, o której mowa
w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych.

4. Je˝eli ubezpieczonym, o których mowa w ust. 3,
Zak∏ad odprowadzi∏ na rachunek w otwartym fundu-
szu emerytalnym cz´Êç sk∏adki, o której mowa
w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo-
∏ecznych, sk∏adka ta podlega zwrotowi na zasadach
okreÊlonych dla nienale˝nie op∏aconej sk∏adki odpro-
wadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób urodzo-
nych po dniu 31 grudnia 1968 r., które po dniu otwar-
cia rachunku na podstawie art. 128 op∏aca∏y sk∏adk´
na ubezpieczenia spo∏eczne.

Art. 130. 1. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na
rachunku cz∏onka pracowniczego funduszu, które by∏y
obj´te ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà, w przypad-
ku rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód lub uniewa˝-
nienia ma∏˝eƒstwa, nast´puje bezpoÊrednio na rzecz

jego by∏ego wspó∏ma∏˝onka w terminie 3 miesi´cy od
dnia przedstawienia funduszowi dowodu, ˝e Êrodki te
przypad∏y by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w przy-
padku ustania wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwa-
nia ma∏˝eƒstwa cz∏onka pracowniczego funduszu albo
umownego wy∏àczenia lub ograniczenia wspólnoÊci
ustawowej mi´dzy cz∏onkiem tego funduszu a jego
ma∏˝onkiem.

Rozdzia∏ 13

Podzia∏ Êrodków w razie Êmierci cz∏onka
funduszu emerytalnego

Art. 131. 1.134) Je˝eli w chwili Êmierci cz∏onek
otwartego funduszu pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim, fundusz dokonuje wyp∏aty transferowej po∏owy
Êrodków zgromadzonych na rachunku zmar∏ego na ra-
chunek ma∏˝onka zmar∏ego w otwartym funduszu,
w zakresie, w jakim Êrodki te stanowi∏y przedmiot
ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej.

2.135) Wyp∏ata transferowa jest dokonywana w ter-
minie, o którym mowa w art. 122, po przedstawieniu
przez ma∏˝onka zmar∏ego odpisu aktu zgonu, odpisu
aktu ma∏˝eƒstwa oraz pisemnego oÊwiadczenia
stwierdzajàcego, czy do chwili Êmierci cz∏onka fundu-
szu nie zasz∏y ˝adne zmiany w stosunku do treÊci
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1, lub za-
wiadomienia, o którym mowa w art. 83 ust. 2, a je˝eli
zmiany te mia∏y miejsce — tak˝e dowodu tych zmian.

3. Je˝eli ma∏˝onek zmar∏ego cz∏onka funduszu nie
posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 128.

4.136) Je˝eli zmar∏y nie dope∏ni∏ obowiàzku okreÊlo-
nego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego
ma∏˝onek powinien potwierdziç na piÊmie, ˝e do chwi-
li Êmierci cz∏onka funduszu nie zmieni∏ si´ stan stosun-
ków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami ustalony sto-
sownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego
stanu — przedstawiç odpowiednie dowody tej zmiany. 

5.136) Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialno-
Êci za skutki niedope∏nienia lub nienale˝ytego dope∏-
nienia obowiàzku okreÊlonego w ust. 2 lub 3.

Art. 132. 1.137) Ârodki zgromadzone na rachunku
zmar∏ego cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego,
które nie zostanà wykorzystane zgodnie z art. 131,
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———————
133) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r.

Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60,
poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.

———————
134) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 28 lit. a usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 36.
135) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 28 lit. b usta-

wy, o której mowa w odnoÊniku 36.
136) Dodany przez art. 170 pkt 28 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 131; ze zmianà wprowadzo-
nà przez art. 1 pkt 52 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 2.



przekazywane sà osobom wskazanym przez zmar∏ego,
zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich bra-
ku wchodzà w sk∏ad spadku.

2. (uchylony).138)

3.139) Otwarty fundusz dokonuje wyp∏aty Êrodków
nale˝nych osobie wskazanej przez zmar∏ego w termi-
nie 3 miesi´cy od dnia przedstawienia funduszowi
urz´dowego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç
osoby uprawnionej, z tym ˝e wyp∏ata Êrodków przypa-
dajàcych ma∏˝onkowi zmar∏ego mo˝e byç przekazana
na jego ˝àdanie na rachunek w otwartym funduszu.
W tym ostatnim przypadku do wyp∏aty transferowej
Êrodków przypadajàcych ma∏˝onkowi zmar∏ego stosu-
je si´ odpowiednio art. 128.

4.140) Wyp∏ata dokonywana bezpoÊrednio na rzecz
osoby wskazanej przez zmar∏ego nast´puje w formie
wyp∏aty jednorazowej lub w formie wyp∏aty w ratach
p∏atnych przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata, zgodnie
z pisemnà dyspozycjà osoby uprawnionej.

4a.141) Przepisy ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio
do spadkobierców, którzy dodatkowo obowiàzani sà
przed∏o˝yç funduszowi prawomocne stwierdzenie na-
bycia spadku.

5. Zasady wyp∏aty w ratach okreÊla statut otwarte-
go funduszu.

Art. 133. 1. W razie Êmierci cz∏onka pracowniczego
funduszu, Êrodki zgromadzone na jego rachunku sà
wyp∏acane osobie wskazanej przez cz∏onka funduszu
jako uposa˝onej do odbioru Êwiadczenia na wypadek
jego Êmierci. W przypadku braku rozrzàdzenia na wy-
padek Êmierci zgromadzone Êrodki wchodzà w sk∏ad
spadku.

2. Wyp∏ata Êrodków, o których mowa w ust. 1,
nast´puje bezpoÊrednio na rzecz osób uprawnio-
nych, w terminie 1 miesiàca od dnia przedstawienia
funduszowi dowodu, ˝e Êrodki te przypad∏y tym oso-
bom.

Rozdzia∏ 14

Finansowanie dzia∏alnoÊci funduszu emerytalnego

Art. 134. 1. Otwarty fundusz mo˝e pobieraç op∏aty
wy∏àcznie w nast´pujàcy sposób:

1)142) w formie potràcenia okreÊlonej procentowo
kwoty z wp∏acanych sk∏adek, z zastrze˝eniem, ˝e
potràcenie to jest dokonywane przed przelicze-
niem sk∏adek na jednostki rozrachunkowe;

1)143) w formie potràcenia okreÊlonej procentowo kwoty
z wp∏acanych sk∏adek, nie wi´kszej ni˝ 3,5 %, z tym ˝e
potràcenia dokonuje si´ przed przeliczeniem sk∏adek
na jednostki rozrachunkowe;

2) (uchylony);144)

3) (uchylony).145)

2. Kwoty stanowiàce równowartoÊç op∏at, o któ-
rych mowa w ust. 1, otwarty fundusz przekazuje nie-
zw∏ocznie na rzecz powszechnego towarzystwa.

Art. 135.146) Otwarty fundusz stosuje jednolità
metod´ obliczania i pobierania op∏at, o których mo-
wa w art. 134 ust. 1, w stosunku do wszystkich cz∏on-
ków.

Art. 136. 1. Koszty zwiàzane z realizacjà transakcji
nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stano-
wiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz
osób trzecich, z których poÊrednictwa fundusz jest
obowiàzany korzystaç z mocy odr´bnych przepisów,
oraz koszty zwiàzane z przechowywaniem tych akty-
wów, stanowiàce równowartoÊç wynagrodzenia de-
pozytariusza, sà pokrywane przez fundusz bezpoÊred-
nio z jego aktywów.

2.147) Pracowniczy fundusz mo˝e pokrywaç bezpo-
Êrednio ze swoich aktywów tak˝e koszty zarzàdzania
funduszem przez pracownicze towarzystwo w wyso-
koÊci nie wy˝szej ni˝ 0,05 % wartoÊci zarzàdzanych
aktywów netto w skali miesiàca. Op∏ata ta jest oblicza-
na na ka˝dy dzieƒ ustalania wartoÊci aktywów netto
funduszu i p∏atna w ostatnim dniu roboczym ka˝dego
miesiàca.
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138) Przez art. 6 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 131.
139) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 2 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 131.
140) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 6 pkt 2 lit. d ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 131.
141) Dodany przez art. 6 pkt 2 lit. e ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 131.

———————
142) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 143.
143) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 53 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wejdzie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2014 r.

144) Przez art. 1 pkt 53 lit. b ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

145) Dodany przez art. 170 pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 36; uchylony przez art. 1 pkt 53 lit. b usta-
wy wymienionej w odnoÊniku 2, który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 1 kwietnia 2004 r.

146) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 54 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.

147) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 55 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.



2a.148) Otwarty fundusz mo˝e pokrywaç bez-
poÊrednio ze swoich aktywów tak˝e koszty zarzàdza-
nia funduszem przez towarzystwo wed∏ug stawki usta-

lonej w statucie, jednak nieprzekraczajàcej kwot obli-
czonych wed∏ug nast´pujàcej skali:
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WysokoÊç aktywów netto
(w mln z∏) Miesi´czna op∏ata za zarzàdzanie otwartym 

funduszem od aktywów netto wynosi:
ponad do

8 000 0,045 % wartoÊci aktywów netto w skali miesiàca

8 000 20 000 3,6 mln z∏ + 0,04 % nadwy˝ki ponad 8 000 mln z∏ wartoÊci aktywów net-
to, w skali miesiàca

20 000 35 000 8,4 mln z∏ + 0,032 % nadwy˝ki ponad 20 000 mln z∏ wartoÊci aktywów
netto, w skali miesiàca

35 000 65 000 13,2 mln z∏ + 0,023 % nadwy˝ki ponad 35 000 mln z∏ wartoÊci aktywów
netto, w skali miesiàca

65 000 20,1 mln z∏ + 0,015 % nadwy˝ki ponad 65 000 mln z∏ wartoÊci aktywów
netto, w skali miesiàca

2b.148) Otwarty fundusz mo˝e finansowaç ze swo-
ich aktywów koszty wynik∏e z otwarcia rachunku pre-
miowego, o którym mowa w art. 182a.

3.149) Przy ustalaniu wartoÊci zarzàdzanych ak-
tywów netto funduszu, o której mowa w ust. 2 i 2a, nie
uwzgl´dnia si´ wartoÊci lokat, o których mowa
w art. 141 ust. 1 pkt 8, oraz lokat w tytu∏ach uczestnic-
twa emitowanych przez instytucje wspólnego inwe-
stowania majàce siedzib´ za granicà, o których mowa
w art. 143 ust. 1.

Art. 136a.150) 1. Koszty zwiàzane z przechowywa-
niem aktywów oraz realizacjà i rozliczeniem transakcji
nabywania lub zbywania aktywów funduszu, stano-
wiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz in-
stytucji rozliczeniowych, z których poÊrednictwa fun-
dusz jest obowiàzany korzystaç na mocy odr´bnych
przepisów, stanowiàce sk∏adnik wynagrodzenia depo-
zytariusza, sà pokrywane z aktywów funduszu wed∏ug
aktualnie obowiàzujàcej tabeli prowizji i op∏at danej
instytucji rozliczeniowej.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, stanowiàce
równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz zagranicz-
nych instytucji rozliczeniowych, sà pokrywane z ak-
tywów funduszu do wysokoÊci nieprzekraczajàcej od-
powiednich kosztów krajowych instytucji rozliczenio-
wych, o których mowa w ust. 1.

Art. 137. 1. Koszty dzia∏alnoÊci funduszu, które nie
sà pokrywane bezpoÊrednio z jego aktywów, pokrywa
towarzystwo.

2. Pracodawcy b´dàcy akcjonariuszami pracowni-
czego towarzystwa sà obowiàzani do pokrywania
kosztów dzia∏alnoÊci tego towarzystwa na zasadach
okreÊlonych w statucie towarzystwa.

Art. 138. (uchylony).151)

Rozdzia∏ 15

Dzia∏alnoÊç lokacyjna funduszy emerytalnych

Art. 139. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie
z przepisami niniejszej ustawy, dà˝àc do osiàgni´cia
maksymalnego stopnia bezpieczeƒstwa i rentownoÊci
dokonywanych lokat.

Art. 140. Przy ustalaniu, jaka cz´Êç aktywów pra-
cowniczego funduszu mo˝e zostaç ulokowana w po-
szczególnych kategoriach lokat, nie uwzgl´dnia si´ ak-
cji z∏o˝onych na rachunkach iloÊciowych oraz Êrodków
na odr´bnym rachunku pieni´˝nym, o którym mowa
w art. 100 ust. 4.

Art. 141. 1. Aktywa funduszu mogà byç lokowane,
z zastrze˝eniem art. 146, wy∏àcznie w nast´pujàcych
kategoriach lokat:

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartoÊcio-
wych emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub Na-

———————
148) Dodany przez art. 1 pkt 55 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.
149) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 55 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.

150) Dodany przez art. 1 pkt 56 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

———————
151) Przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2;

wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

Kwota ta jest obliczana na ka˝dy dzieƒ ustalania wartoÊci aktywów netto funduszu i p∏atna w ostatnim dniu ro-
boczym ka˝dego miesiàca.



rodowy Bank Polski, a tak˝e w po˝yczkach i kredy-
tach udzielanych tym podmiotom;

2) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych, opiewajàcych na Êwiadczenia pieni´˝-
ne, gwarantowanych lub por´czanych przez Skarb
Paƒstwa albo Narodowy Bank Polski, a tak˝e de-
pozytach, kredytach i po˝yczkach gwarantowa-
nych lub por´czanych przez te podmioty;

3)152) depozytach bankowych i bankowych papierach
wartoÊciowych, w walucie polskiej;

3a)153) depozytach bankowych i bankowych papie-
rach wartoÊciowych, w walutach paƒstw b´dà-
cych cz∏onkami OECD oraz innych paƒstw, z który-
mi Rzeczpospolita Polska zawar∏a umowy o popie-
raniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym ˝e
waluty te mogà byç nabywane wy∏àcznie w celu
rozliczenia bie˝àcych zobowiàzaƒ funduszu;

4)154) akcjach spó∏ek notowanych na regulowanym
rynku gie∏dowym, a tak˝e notowanych na regulo-
wanym rynku gie∏dowym prawach poboru, pra-
wach do akcji oraz obligacjach zamiennych na ak-
cje tych spó∏ek;

5)154) akcjach spó∏ek notowanych na regulowanym
rynku pozagie∏dowym lub spó∏ek nienotowanych
na regulowanym rynku gie∏dowym i na regulowa-
nym rynku pozagie∏dowym, lecz dopuszczonych
do publicznego obrotu, a tak˝e notowanych na re-
gulowanym rynku pozagie∏dowym lub nienotowa-
nych na rynku regulowanym, lecz dopuszczonych
do publicznego obrotu prawach poboru, prawach
do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych
spó∏ek;

6) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych;

7)155) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych
przez fundusze inwestycyjne zamkni´te;

8) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundu-
sze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fun-
dusze inwestycyjne otwarte;

9)156) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych emitowanych przez jednostki samorzà-

du terytorialnego, ich zwiàzki lub miasto sto∏eczne
Warszawa, które zosta∏y dopuszczone do publicz-
nego obrotu;

10)156) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych emitowanych przez jednostki samorzà-
du terytorialnego, ich zwiàzki lub miasto sto∏eczne
Warszawa, które nie sà dopuszczone do publiczne-
go obrotu;

10a)157) obligacjach przychodowych, o których mowa
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124);

11)158) obligacjach emitowanych przez inne podmioty
ni˝ jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàz-
ki, miasto sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y za-
bezpieczone w wysokoÊci odpowiadajàcej pe∏nej
wartoÊci nominalnej i ewentualnemu oprocento-
waniu oraz które zosta∏y dopuszczone do publicz-
nego obrotu;

12)159) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych emitowanych przez inne podmioty ni˝
jednostki samorzàdu terytorialnego, ich zwiàzki,
miasto sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y zabez-
pieczone w wysokoÊci odpowiadajàcej wartoÊci
nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowa-
niem i które nie zosta∏y dopuszczone do publiczne-
go obrotu;

13)160) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach warto-
Êciowych emitowanych przez spó∏ki publiczne, in-
nych ni˝ papiery wartoÊciowe, o których mowa
w pkt 11 i 12;

13a)161) obligacjach i innych d∏u˝nych papierach war-
toÊciowych dopuszczonych do publicznego obro-
tu, innych ni˝ w pkt 9 i 11;

13b)162) listach zastawnych;

13c)162) kwitach depozytowych, w rozumieniu Prawa
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, do-
puszczonych do publicznego obrotu na rynku regulo-
wanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

14) (uchylony).163)
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152) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

153) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

154) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret trze-
cie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.

155) W brzmieniu ustalonym przez art. 311 pkt 1 ustawy
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
(Dz. U. Nr 146, poz. 1546), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.

156) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 140 ustawy z dnia
24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okreÊlajà-
cych kompetencje organów administracji publicznej —
w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106,
poz. 668), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

———————
157) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret piàte ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

158) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o obligacjach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 60, poz. 702), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 sierpnia 2000 r.

159) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret szó-
ste ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2004 r.

160) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 32 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

161) Dodany przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 158; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 58 lit. a tiret siódme ustawy wymienionej w odnoÊni-
ku 2, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

162) Dodany przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret ósme ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

163) Przez art. 1 pkt 58 lit. a tiret dziewiàte ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.



2. Aktywa funduszy mogà byç lokowane w jed-
nostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze in-
westycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze in-
westycyjne otwarte, je˝eli polityka inwestycyjna tych
funduszy inwestycyjnych, wynikajàca z ich statutów
i okresowo podawana do publicznej wiadomoÊci,
zgodnie z odr´bnymi przepisami, polega na lokowa-
niu aktywów wy∏àcznie w kategoriach lokat, o których
mowa w ust. 1 i art. 143, z zastrze˝eniem ograniczeƒ
okreÊlonych w art. 142.

3.164) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze roz-
porzàdzenia, inne kategorie lokat ni˝ wymienione
w ust. 1, z tym ˝e lokaty w prawa pochodne muszà
mieç na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
zwiàzanego z lokowaniem aktywów funduszu, majàc
na wzgl´dzie typy ryzyka, które powinny byç ograni-
czone, dost´pnoÊç instrumentów umo˝liwiajàcych
zmniejszenie ryzyka, mo˝liwoÊç wyceny tych instru-
mentów oraz efekty ich stosowania. 

Art. 142. 1.165) Lokaty w kategoriach lokat, o któ-
rych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1—11 i 13a—13c
oraz w ust. 3, powinny stanowiç ∏àcznie nie mniej ni˝
90 % wartoÊci aktywów funduszu emerytalnego. 

2. Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat,
o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2—13, podlegajà
nast´pujàcym ograniczeniom:

1) (uchylony);166)

2) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141
ust. 1 pkt 3, nie wi´cej ni˝ 5 % wartoÊci aktywów
funduszu mo˝e byç ulokowane w jednym banku
albo w dwóch lub wi´kszej liczbie banków b´dà-
cych podmiotami zwiàzanymi, przy czym w przy-
padku jednego dowolnie wybranego banku lub
grupy banków b´dàcych podmiotami zwiàzanymi
limit ten mo˝e wynosiç 7,5 %;

3)167) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141
ust. 1 pkt 7, nie wi´cej ni˝ 2 % wartoÊci aktywów
funduszu mo˝e byç ulokowane w certyfikatach in-
westycyjnych wyemitowanych przez jeden fun-
dusz inwestycyjny zamkni´ty, z zastrze˝eniem
ust. 2a;

4) w przypadku lokat, o których mowa w art. 141
ust. 1 pkt 8, nie wi´cej ni˝ 5 % wartoÊci aktywów
funduszu mo˝e byç ulokowane w jednostkach
uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz in-
westycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fun-
dusz inwestycyjny otwarty, przy czym nie wi´cej
ni˝ 15 % wartoÊci aktywów funduszu mo˝e byç

ulokowane ∏àcznie we wszystkich funduszach in-
westycyjnych otwartych oraz specjalistycznych
funduszach inwestycyjnych otwartych zarzàdza-
nych przez jedno towarzystwo funduszy inwesty-
cyjnych;

5) ∏àczna wartoÊç lokat aktywów funduszu we
wszystkich papierach wartoÊciowych jednego
emitenta albo dwóch lub wi´kszej liczby emiten-
tów b´dàcych podmiotami zwiàzanymi nie mo˝e
przekroczyç 5 % wartoÊci tych aktywów;

6)168) ∏àczna wartoÊç lokat aktywów funduszu w kate-
gorii lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 3a,
nie mo˝e przekroczyç 5 % wartoÊci tych aktywów.

2a.169) Fundusz emerytalny mo˝e dokonywaç lokat
w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane
przez jeden fundusz sekurytyzacyjny do 5 % wartoÊci
swoich aktywów.

3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4, nie
dotyczà pracowniczych funduszy.

4.170) Ograniczeƒ, o których mowa w ust. 2 pkt 5,
nie stosuje si´, je˝eli na fundusz zosta∏ na∏o˝ony obo-
wiàzek przyjmowania wp∏at w formie okreÊlonej
w art. 97 ust. 1. Przepisy art. 149 ust. 2 i 3 stosuje si´
odpowiednio.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, maksymalnà cz´Êç aktywów otwartego funduszu,
jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kate-
goriach lokat, o których mowa w art. 141.

6. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, maksymalnà cz´Êç aktywów pracownicze-
go funduszu, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszcze-
gólnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141.

Art. 143.171) 1. Na podstawie ogólnego zezwolenia
udzielonego przez ministra w∏aÊciwego do spraw in-
stytucji finansowych w drodze rozporzàdzenia i na wa-
runkach okreÊlonych w tym zezwoleniu aktywa fundu-
szu emerytalnego mogà byç lokowane poza granicami
kraju w papiery wartoÊciowe emitowane przez spó∏ki
notowane na podstawowych gie∏dach rynków kapita-
∏owych paƒstw obcych b´dàcych cz∏onkami OECD lub
innych paƒstw obcych, które zostanà okreÊlone w tym
zezwoleniu, a tak˝e w papiery skarbowe emitowane
przez rzàdy lub banki centralne tych paƒstw oraz tytu-
∏y uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania majàce siedzib´ w tych paƒstwach, je˝e-
li instytucje te oferujà publicznie tytu∏y uczestnictwa
i umarzajà je na ˝àdanie uczestnika.
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164) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

166) Przez art. 1 pkt 59 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

167) W brzmieniu ustalonym przez art. 311 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 155.

———————
168) Dodany przez art. 1 pkt 59 lit. b tiret trzecie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.

169) Dodany przez art. 311 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 155.

170) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 170 pkt 33 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2004 r.



2. ¸àczna wartoÊç lokat aktywów:

1) otwartego funduszu w kategorii lokat, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 5 % warto-
Êci tych aktywów;

2) pracowniczego funduszu w kategorii lokat, o których
mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç 30 % wartoÊci
tych aktywów.

3. Do lokat, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 142.

Art. 144. Aktywa otwartego funduszu nie mogà
byç lokowane w:

1) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emi-
towanych przez powszechne towarzystwo zarzà-
dzajàce tym funduszem;

2) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emi-
towanych przez akcjonariusza powszechnego to-
warzystwa zarzàdzajàcego tym funduszem;

3) akcjach lub innych papierach wartoÊciowych emi-
towanych przez podmioty b´dàce podmiotami
zwiàzanymi w stosunku do podmiotów okreÊlo-
nych w pkt 1 i 2.

Art. 145. Aktywa pracowniczego funduszu nie mo-
gà byç lokowane w papierach wartoÊciowych emito-
wanych przez pracownicze towarzystwo zarzàdzajàce
tym funduszem.

Art. 146.172) 1. Nie wi´cej ni˝ 5 % wartoÊci ak-
tywów pracowniczego funduszu mo˝e byç ∏àcznie ulo-
kowane w akcjach lub innych papierach wartoÊcio-
wych emitowanych przez akcjonariuszy pracownicze-
go towarzystwa zarzàdzajàcego tym funduszem. 

2. Nie wi´cej ni˝ 10 % wartoÊci aktywów pracow-
niczego funduszu mo˝e byç ∏àcznie ulokowane w ak-
cjach lub innych papierach wartoÊciowych emitowa-
nych przez podmioty b´dàce podmiotami zwiàzanymi
w stosunku do akcjonariuszy, o których mowa
w ust. 1.

3. Aktywa pracowniczego funduszu mogà byç lo-
kowane w papierach wartoÊciowych emitowanych
przez akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa za-
rzàdzajàcego tym funduszem lub podmioty b´dàce
podmiotami zwiàzanymi w stosunku do tych akcjona-
riuszy, o ile zezwala na to statut tego funduszu.

Art. 147. Statut pracowniczego funduszu okreÊla,
czy i w jakich papierach wartoÊciowych, papierach
skarbowych lub tytu∏ach uczestnictwa fundusz mo˝e
lokowaç swoje aktywa poza granicami kraju.

Art. 148. Wszelkie lokaty pracowniczego funduszu
w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundu-
sze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze
inwestycyjne otwarte podlegajà nast´pujàcym ograni-
czeniom:

1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarzàdzajà-
ce funduszem inwestycyjnym otwartym lub spe-
cjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwar-
tym, w którego jednostkach uczestnictwa pracow-
niczy fundusz ulokowa∏ swoje aktywa, nie mo˝e
posiadaç wi´cej ni˝ 5 % akcji któregokolwiek z ak-
cjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarzàdza-
jàcego tym funduszem oraz wi´cej ni˝ 10 % ∏àcz-
nej iloÊci akcji wszystkich akcjonariuszy tego to-
warzystwa;

2) w akcjach któregokolwiek z akcjonariuszy pracow-
niczego towarzystwa nie mo˝e byç ulokowane
wi´cej ni˝ 5 % wartoÊci aktywów funduszu inwe-
stycyjnego otwartego lub specjalistycznego fun-
duszu inwestycyjnego otwartego;

3) ˝aden z cz∏onków zarzàdu ani rady nadzorczej pra-
cowniczego towarzystwa nie mo˝e byç cz∏onkiem
zarzàdu ani rady nadzorczej towarzystwa fundu-
szy inwestycyjnych zarzàdzajàcego funduszem in-
westycyjnym otwartym lub specjalistycznym fun-
duszem inwestycyjnym otwartym.

Art. 149. 1. Je˝eli w nast´pstwie zmiany cen rynko-
wych stanowiàcych podstaw´ wyceny aktywów i zo-
bowiàzaƒ funduszy, kursów walut albo powiàzaƒ or-
ganizacyjnych lub kapita∏owych mi´dzy podmiotami,
których instrumenty finansowe sà przedmiotem loka-
ty aktywów funduszu, albo w nast´pstwie innych oko-
licznoÊci, na które fundusz nie ma bezpoÊredniego
wp∏ywu, naruszy on w sposób nieumyÊlny przepisy
niniejszego rozdzia∏u, obowiàzany jest podjàç nie-
zw∏ocznie kroki w celu dostosowania dzia∏alnoÊci lo-
kacyjnej do wymogów okreÊlonych w ustawie.

2. Dostosowanie dzia∏alnoÊci lokacyjnej do wymo-
gów okreÊlonych w ustawie powinno nastàpiç nie
póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia zaistnienia
stanu niezgodnego z prawem albo od dnia, w którym
przeprowadzona wycena aktywów funduszu wykaza∏a
zaistnienie takiego stanu, w zale˝noÊci od tego, który
z tych terminów jest póêniejszy.

3. Na wniosek funduszu, z∏o˝ony nie póêniej ni˝
w terminie 1 miesiàca od daty zaistnienia stanu nie-
zgodnego z prawem lub daty stwierdzenia takiego sta-
nu, zgodnie z ust. 2, organ nadzoru13) mo˝e zezwoliç
na przed∏u˝enie do 12 miesi´cy okresu, o którym mo-
wa w ust. 2, je˝eli jest to uzasadnione ze wzgl´du na
ochron´ interesów cz∏onków funduszu.

4. Je˝eli w nast´pstwie realizacji harmonogramu,
o którym mowa w art. 102, nastàpi — ze wzgl´du na
interes cz∏onków pracowniczego funduszu — narusze-
nie przez fundusz przepisów art. 146, dostosowanie
dzia∏alnoÊci lokacyjnej funduszu do wymogów okre-
Êlonych w tych przepisach powinno nastàpiç nie póê-
niej ni˝ w terminie miesiàca od daty zaistnienia stanu
niezgodnego z prawem lub daty stwierdzenia takiego
stanu, zgodnie z ust. 2, z tym ˝e organ nadzoru13) mo-
˝e, na wniosek funduszu, przed∏u˝yç ten termin do
6 miesi´cy. W tym ostatnim przypadku przepis ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.

Dziennik Ustaw Nr 159 — 11265 — Poz. 1667

———————
172) W brzmieniu ustalonym przez art. 54 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 24.



Art. 150. Fundusz nie mo˝e:

1) zbywaç swoich aktywów:

a) towarzystwu zarzàdzajàcemu funduszem,

b) cz∏onkom zarzàdu lub rady nadzorczej towarzy-
stwa,

c) osobom zatrudnionym w towarzystwie,

d) osobom pozostajàcym z osobami wymieniony-
mi w lit. b—c w zwiàzku ma∏˝eƒskim, stosunku
pokrewieƒstwa lub powinowactwa do drugiego
stopnia w∏àcznie,

e) akcjonariuszom towarzystwa,

f) podmiotowi zwiàzanemu w stosunku do towa-
rzystwa,

g) podmiotowi zwiàzanemu w stosunku do akcjo-
nariuszy towarzystwa,

h) (uchylona);173)

2) nabywaç za swoje aktywa aktywów od któregokol-
wiek z podmiotów wymienionych w pkt 1;

3) udzielaç po˝yczek, gwarancji i por´czeƒ, z zastrze-
˝eniem art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 1 i art. 151.

Art. 151. 1. Dozwolone jest udzielanie z aktywów
funduszu po˝yczek Êrodków pieni´˝nych podmiotom,
o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4 i 5, przy czym
po˝yczki takie sà równoznaczne z lokatà w akcjach
tych podmiotów.

2.174) Fundusz mo˝e udzielaç po˝yczek papierów
wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu
zgodnie z przepisami regulujàcymi publiczny obrót
papierami wartoÊciowymi.

3.175) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç szczególne za-
sady dotyczàce trybu i warunków udzielania przez fun-
dusze po˝yczek papierów wartoÊciowych, dopuszczo-
nych do publicznego obrotu. Rozporzàdzenie okreÊli
w szczególnoÊci odmienne ni˝ okreÊlone w przepisach
regulujàcych publiczny obrót papierami wartoÊciowy-
mi tryb i warunki zawierania umowy po˝yczki, dopusz-
czalny limit zaanga˝owania funduszu w udzielanie po-
˝yczek papierów wartoÊciowych oraz sposób
uwzgl´dniania po˝yczonych papierów wartoÊciowych
przy stosowaniu ograniczeƒ w dzia∏alnoÊci lokacyjnej
funduszu oraz przy ustalaniu wartoÊci aktywów fundu-
szu z uwagi na bezpieczeƒstwo aktywów funduszu
i ochron´ interesów cz∏onków funduszu.

Art. 152. 1. Pracowniczy fundusz mo˝e powierzyç,
w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepisach
o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi, za-
rzàdzanie aktywami funduszu podmiotowi, który na
podstawie tych przepisów jest uprawniony do prowa-

dzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania cudzym pa-
kietem papierów wartoÊciowych na zlecenie i posiada
na wykonywanie tej dzia∏alnoÊci zezwolenie Komisji
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest wybiera-
ny przez pracownicze towarzystwo, w drodze uchwa∏y
rady nadzorczej, i zarzàdza cz´Êcià lub ca∏oÊcià ak-
tywów pracowniczego funduszu na podstawie sto-
sownej umowy z funduszem oraz zgodnie z okreÊlony-
mi w statucie funduszu zasadami prowadzenia dzia∏al-
noÊci lokacyjnej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, statut
pracowniczego funduszu powinien okreÊlaç warunki,
na jakich fundusz powierza zarzàdzanie ca∏oÊcià lub
cz´Êcià swoich aktywów, lub upowa˝niç pracownicze
towarzystwo do ich ustalenia w drodze uchwa∏y rady
nadzorczej.

Art. 153. W ramach dzia∏alnoÊci lokacyjnej poza
granicami kraju, fundusz mo˝e powierzyç, w zakresie
okreÊlonym w art. 143, zarzàdzanie swoimi aktywami
podmiotom majàcym siedzib´ na obszarze paƒstw,
o których mowa w tym przepisie, które sà uprawnione
do prowadzenia dzia∏alnoÊci w zakresie zarzàdzania
cudzymi aktywami na mocy przepisów obowiàzujà-
cych w tych paƒstwach.

Art. 154. 1.176) Po˝yczki i kredyty zaciàgni´te przez
fundusz nie mogà przekraczaç 1,5 % wartoÊci jego ak-
tywów.

2. W przypadku pracowniczego funduszu zacià-
gni´cie po˝yczki lub kredytu jest mo˝liwe wy∏àcznie
na podstawie decyzji pracowniczego towarzystwa
podj´tej w formie uchwa∏y rady nadzorczej.

Art. 154a.177) 1. Towarzystwo przechowuje przez
okres 3 lat dokumenty, na podstawie których podej-
mowane sà poszczególne decyzje dotyczàce lokat fun-
duszu, w sposób umo˝liwiajàcy ustalenie kiedy i przez
kogo zosta∏y podj´te.

2. Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny
w sposób umo˝liwiajàcy stwierdzenie, kto i kiedy po-
dejmowa∏ decyzje dotyczàce strategii inwestycyjnej
i lokowania aktywów funduszu.

Art. 155. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, dodatkowe ograniczenia w zakresie
prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze,
majàc na wzgl´dzie ochron´ interesów cz∏onków tych
funduszy.

Art. 156. Je˝eli fundusz nie przestrzega przepisów
ustawy okreÊlajàcych zasady dzia∏alnoÊci lokacyjnej
lub nie wykona obowiàzków okreÊlonych w art. 149
ust. 1, 2 i 4, organ nadzoru13) mo˝e na∏o˝yç na towa-
rzystwo kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 500 000 z∏.
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173) Przez art. 1 pkt 61 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 62 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
175) Dodany przez art. 1 pkt 62 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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176) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 63 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

177) Dodany przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.



Rozdzia∏ 16

Depozytariusz

Art. 157. Fundusz jest obowiàzany wybraç depozy-
tariusza, któremu, na podstawie umowy, powierza
przechowywanie swoich aktywów.

Art. 158. 1. Depozytariuszem mo˝e byç bank, któ-
ry:

1) jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy —
Prawo bankowe;

2) posiada fundusze w∏asne w wysokoÊci stano-
wiàcej równowartoÊç w z∏otych co najmniej 
100 000 000 euro28), o ile przedmiotem przecho-
wywania majà byç aktywa otwartego funduszu,
lub 30 000 000 euro28), o ile przedmiotem przecho-
wywania majà byç aktywa pracowniczego fundu-
szu;

3)178) nie posiada akcji towarzystwa zarzàdzajàcego
funduszem, którego aktywa przechowuje, lub akcji
lub udzia∏ów podmiotu zwiàzanego w stosunku do
tego towarzystwa;

4)178) nie jest po˝yczkodawcà lub kredytodawcà
w stosunku do funduszu, którego aktywa przecho-
wuje, ani towarzystwa zarzàdzajàcego tym fundu-
szem, chyba ˝e kwota po˝yczki lub kredytu nie
przekracza 1 % wartoÊci aktywów netto funduszu
w chwili zaciàgni´cia kredytu lub po˝yczki, oraz 

5) nie zatrudnia ani nie posiada w sk∏adzie w∏adz sta-
tutowych osób, które sà:

a) cz∏onkami zarzàdu, rady nadzorczej lub pracow-
nikami towarzystwa zarzàdzajàcego fundu-
szem, którego aktywa przechowuje,

b) cz∏onkami organu zarzàdzajàcego, rady nadzor-
czej lub pracownikami podmiotu zwiàzanego
w stosunku do towarzystwa, o którym mowa
w lit. a.

2. Depozytariuszem mo˝e byç Krajowy Depozyt,
o ile spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 3—5.

3.179) Je˝eli depozytariusz w trakcie trwania umowy
z funduszem przestanie spe∏niaç którykolwiek z warun-
ków okreÊlonych w ust. 1, zawiadamia o tym niezw∏ocz-
nie organ nadzoru oraz fundusz i jest obowiàzany do
dostosowania si´ do wymogów, o których mowa w tym
przepisie, w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce, liczàc
od dnia, w którym przesta∏ spe∏niaç te warunki.

Art. 159. 1. Do obowiàzków depozytariusza w za-
kresie przechowywania aktywów funduszu nale˝y:

1) prowadzenie rejestru aktywów funduszu zapisy-
wanych na w∏aÊciwych rachunkach oraz przecho-
wywanych przez depozytariusza i inne podmioty
uprawnione do tego na mocy odr´bnych przepi-

sów lub na podstawie umów zawieranych za zgo-
dà depozytariusza;

2) zapewnienie, aby wartoÊç aktywów netto fundu-
szu by∏a ustalana w sposób pozwalajàcy fundu-
szowi na wykonanie obowiàzków okreÊlonych
w rozdziale 17;

3) zapewnienie, aby umowy obejmujàce nabywanie
i zbywanie aktywów funduszu by∏y zgodne z prze-
pisami prawa oraz statutem funduszu;

4) wykonywanie poleceƒ funduszu, chyba ˝e sà one
sprzeczne z przepisami prawa lub statutem fundu-
szu albo w ocenie depozytariusza zagra˝ajà bez-
pieczeƒstwu aktywów funduszu;

5) zapewnienie, aby aktywa funduszu by∏y lokowane
zgodnie z przepisami prawa oraz statutem fundu-
szu;

6)180) zapewnienie terminowego rozliczania umów
dotyczàcych aktywów funduszu;

7) wykonywanie poleceƒ likwidatora dotyczàcych li-
kwidacji funduszu;

8) wykonywanie innych obowiàzków przewidzianych
ustawà.

2. Depozytariusz mo˝e, na polecenie funduszu, za-
wieraç umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z ban-
kami lub instytucjami finansowymi, które majà siedzi-
b´ poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, z za-
strze˝eniem, ˝e fundusze w∏asne takich banków 
lub instytucji finansowych wynoszà co najmniej 
200 000 000 euro28).

3. Depozytariusz jest obowiàzany do wyst´powa-
nia, w imieniu cz∏onków funduszu, z powództwem
przeciwko towarzystwu z tytu∏u szkody spowodowa-
nej niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem
przez towarzystwo obowiàzków w zakresie zarzàdza-
nia funduszem i jego reprezentacji.

4. Depozytariusz zapewnia zgodne z przepisami
prawa i statutem funduszu wykonywanie obowiàzków
funduszu, o których mowa w ust. 1 pkt 2—3 i 5—6,
przynajmniej przez sta∏à kontrol´ czynnoÊci faktycz-
nych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz
doprowadzanie do zgodnoÊci tych czynnoÊci z przepi-
sami prawa i statutem funduszu.

Art. 160. 1.181) Umowa z depozytariuszem o prze-
chowywanie aktywów funduszu powinna okreÊlaç
szczegó∏owo obowiàzki depozytariusza i funduszu,
sposób ich wykonywania, wynagrodzenie depozyta-
riusza, sposób obliczania kosztów i pobierania op∏at
obcià˝ajàcych fundusz, a tak˝e wskazywaç osoby wy-
znaczone przez depozytariusza bezpoÊrednio odpo-
wiedzialne za nale˝yte wykonanie umowy. Umowa
mo˝e tak˝e okreÊlaç w szczególnoÊci wysokoÊç wyna-
grodzenia z tytu∏u pe∏nienia przez depozytariusza

Dziennik Ustaw Nr 159 — 11267 — Poz. 1667

———————
178) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
179) Dodany przez art. 1 pkt 65 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
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180) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 66 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
181) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 67 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



funkcji podmiotu reprezentujàcego i zarzàdzajàcego
funduszem, zgodnie z art. 64 ust. 1, lub funkcji likwida-
tora pracowniczego funduszu. Umowa nie mo˝e ogra-
niczaç ustawowych obowiàzków depozytariusza.

2. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody
wynikajàce z niewykonania lub nienale˝ytego wyko-
nania obowiàzków na∏o˝onych przez ustaw´.

3. OdpowiedzialnoÊç, o której mowa w ust. 2, nie
mo˝e byç wy∏àczona bàdê ograniczona ani w umowie
o przechowywanie aktywów funduszu, ani wskutek
powierzenia przechowywania ca∏oÊci lub cz´Êci ak-
tywów funduszu innemu podmiotowi.

4. Fundusz lub depozytariusz mo˝e rozwiàzaç
umow´ o przechowywanie aktywów funduszu w dro-
dze wypowiedzenia, którego okres nie mo˝e byç krót-
szy ni˝ 6 miesi´cy. O wypowiedzeniu umowy i jego
przyczynach strona wypowiadajàca umow´ powiada-
mia niezw∏ocznie organu nadzoru13).

Art. 161. 1. Je˝eli depozytariusz nie wykonuje obo-
wiàzków okreÊlonych w umowie o przechowywanie
aktywów funduszu albo wykonuje je nienale˝ycie:

1) fundusz wypowiada umow´, zawiadamiajàc nie-
zw∏ocznie organ nadzoru13) o tym fakcie;

2) organ nadzoru13) mo˝e nakazaç funduszowi zmia-
n´ depozytariusza.

2. Organ nadzoru13) mo˝e nakazaç funduszowi
zmian´ depozytariusza tak˝e wtedy, gdy nastàpi∏o
istotne pogorszenie sytuacji finansowej depozytariu-
sza, zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu przechowywanych
przez niego aktywów.

3. Narodowy Bank Polski niezw∏ocznie informuje
organ nadzoru13) o ka˝dym przypadku istotnego po-
gorszenia sytuacji finansowej banku pe∏niàcego funk-
cj´ depozytariusza, o którym mowa w ust. 2.

4. Komisja Papierów WartoÊciowych i Gie∏d nie-
zw∏ocznie informuje organ nadzoru13) o istotnym po-
gorszeniu sytuacji finansowej Krajowego Depozytu,
w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, wy-
powiedzenie mo˝e nastàpiç w terminie krótszym ni˝
wskazany w art. 160 ust. 4.

Art. 162. 1. W razie og∏oszenia upad∏oÊci lub
otwarcia likwidacji depozytariusza, a tak˝e w przypad-
ku stwierdzenia przez organ nadzoru13) naruszenia
przez depozytariusza warunków umowy w sposób za-
gra˝ajàcy bezpieczeƒstwu aktywów funduszu lub inte-
resom jego cz∏onków, fundusz dokonuje niezw∏ocznie
zmiany depozytariusza. W tym przypadku nie stosuje
si´ przepisu art. 160 ust. 4 zdanie pierwsze.

2.182) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku, gdy depozytariusz nie dostosuje si´,
w terminie okreÊlonym w art. 158 ust. 3, do wymo-
gów, o których mowa w art. 158 ust. 1.

Art. 163. 1. Ka˝dorazowa zmiana depozytariusza
nast´puje w sposób zapewniajàcy nieprzerwane wy-
konywanie obowiàzków w zakresie przechowywania
aktywów funduszu.

2. W razie rozwiàzania umowy z dotychczasowym
depozytariuszem, powinien on wydaç depozytariuszo-
wi, z którym fundusz zawar∏ umow´, przechowywane
aktywa funduszu i wszelkie dokumenty zwiàzane z wy-
konywaniem obowiàzków okreÊlonych w ust. 1, w ter-
minie uzgodnionym przez strony, jednak˝e bez zb´d-
nej zw∏oki.

Art. 164. 1. Depozytariusz jest obowiàzany poinfor-
mowaç niezw∏ocznie organ nadzoru13) o wszelkich
dzia∏aniach i zaniechaniach funduszu, które, w jego
ocenie, stanowià naruszenie prawa, postanowieƒ sta-
tutu funduszu lub powodujà, ˝e interesy cz∏onków
funduszu nie sà nale˝ycie uwzgl´dniane.

2. Depozytariusz jest obowiàzany niezw∏ocznie po-
informowaç organ nadzoru13) o stwierdzonych niepra-
wid∏owoÊciach w ustaleniu przez fundusz wartoÊci ak-
tywów netto funduszu, wartoÊci jednostki rozrachun-
kowej i wysokoÊci stopy zwrotu, o których mowa
w art. 166, 169 i 170.

Art. 165. Aktywa funduszu przechowywane w spo-
sób przewidziany w przepisach niniejszego rozdzia∏u
nie mogà byç przedmiotem egzekucji skierowanej
przeciwko depozytariuszowi lub podmiotom, o któ-
rych mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1, a tak˝e nie wchodzà
w sk∏ad masy upad∏oÊci depozytariusza lub tych pod-
miotów i nie mogà byç obj´te post´powaniem uk∏a-
dowym.

Rozdzia∏ 17

Wycena aktywów i obliczanie stopy zwrotu
funduszy emerytalnych

Art. 166. WartoÊç aktywów netto funduszu jest
ustalana przez fundusz w ka˝dym dniu wyceny, o któ-
rym mowa w art. 168, i wed∏ug stanu na ten dzieƒ,
oraz podawana do wiadomoÊci organu nadzoru13).

Art. 167. Wycena aktywów netto funduszu stanowi
podstaw´ ustalenia wartoÊci jednostki rozrachunko-
wej, zgodnie z przepisami rozdzia∏u 9.

Art. 168. 1. W przypadku otwartego funduszu
dniem wyceny jest ka˝dy dzieƒ roboczy, z wyjàtkiem
sobót, a w przypadku pracowniczego funduszu ostat-
ni dzieƒ roboczy ka˝dego miesiàca.

2. Statut pracowniczego funduszu mo˝e okreÊliç
tak˝e inne dni wyceny.

Art. 169. WartoÊç jednostki rozrachunkowej jest
ustalana przez fundusz w ka˝dym dniu wyceny i we-
d∏ug stanu na ten dzieƒ oraz podawana do wiadomo-
Êci organu nadzoru13), a w przypadku otwartych fun-
duszy tak˝e do wiadomoÊci jednej z agencji informa-
cyjnych wskazanych przez organ nadzoru13).
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Art. 170.183) Otwarty fundusz, który przyjmowa∏
sk∏adki co najmniej przez 36 miesi´cy, ustala na koniec
marca i wrzeÊnia ka˝dego roku wysokoÊç stopy zwro-
tu za ostatnie 36 miesi´cy. WysokoÊç stopy zwrotu jest
podawana do wiadomoÊci organu nadzoru oraz na
ogólnodost´pnej stronie internetowej.

Art. 171. Fundusz jest obowiàzany przekazywaç in-
formacje o wielkoÊciach, o których mowa w art. 166,
169 i 170, do wiadomoÊci depozytariusza niezw∏ocznie
po ich sporzàdzeniu.

Art. 172.184) 1. Stopà zwrotu funduszu jest wyra˝o-
ny procentowo iloraz ró˝nicy wartoÊci jednostki rozra-
chunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiàca roz-
liczeniowego i wartoÊci tej jednostki w ostatnim dniu
roboczym miesiàca rozliczeniowego poprzedzajàcego
okres 36 miesi´cy oraz wartoÊci tej jednostki w ostat-
nim dniu roboczym miesiàca rozliczeniowego poprze-
dzajàcego okres 36 miesi´cy. Miesiàcem rozliczenio-
wym jest odpowiednio marzec i wrzesieƒ.

2. WysokoÊç stóp zwrotu, obliczonych na podsta-
wie ust. 1, podaje do publicznej wiadomoÊci organ
nadzoru.

Art. 173.185) 1. Ârednià wa˝onà stopà zwrotu
wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesi´cy
jest suma iloczynów stopy zwrotu ka˝dego z otwar-
tych funduszy, o których mowa w art. 170, i wskaênika
przeci´tnego udzia∏u w rynku danego otwartego fun-
duszu. Wskaênikiem przeci´tnego udzia∏u w rynku da-
nego otwartego funduszu jest Êrednia arytmetyczna
wskaênika udzia∏u w rynku w ostatnim dniu roboczym
miesiàca poprzedzajàcego okres 36 miesi´cy i wskaê-
nika udzia∏u w rynku w ostatnim dniu roboczym mie-
siàca przypadajàcego na koniec okresu 36 miesi´cy.
Wskaênikiem udzia∏u w rynku otwartego funduszu,
w okreÊlonym dniu, jest iloraz wartoÊci aktywów net-
to tego funduszu i wartoÊci aktywów netto wszystkich
otwartych funduszy, o których mowa w art. 170, we-
d∏ug stanu na dzieƒ obliczenia wskaênika.

2. Je˝eli wskaênik przeci´tnego udzia∏u w rynku
danego funduszu wynosi co najmniej 15 %, dla celów
obliczenia Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich
otwartych funduszy:

1) przyjmuje si´ dla tego funduszu wskaênik w wyso-
koÊci 15 %;

2) wskaêniki przeci´tnego udzia∏u w rynku pozosta∏ych
funduszy, obliczone zgodnie z ust. 1, ulegajà pro-
porcjonalnemu powi´kszeniu tak, aby suma wskaê-
ników dla tych funduszy stanowi∏a ró˝nic´ mi´dzy
wielkoÊcià 100 % oraz iloczynem liczby funduszy,

dla których przeci´tny wskaênik udzia∏u w rynku wy-
nosi co najmniej 15 %, i wielkoÊci 15 %;

3) je˝eli nale˝a∏oby dla któregokolwiek z funduszy
zastosowaç powi´kszony wskaênik w wysokoÊci
przekraczajàcej 15 %, w wyniku powi´kszania
wskaêników udzia∏ów w rynku pozosta∏ych fundu-
szy, to przyjmuje si´ dla tego funduszu wskaênik
15 % i ponownie powi´ksza wskaêniki dla pozo-
sta∏ych funduszy.

3. Je˝eli liczba otwartych funduszy, dla których
ustala si´ stop´ zwrotu zgodnie z art. 172, nie jest
wi´ksza ni˝ 6, wskaênik procentowego udzia∏u w ryn-
ku dla ka˝dego z nich ustala si´ w jednakowej wyso-
koÊci.

4. WysokoÊç Êredniej wa˝onej stopy zwrotu
wszystkich otwartych funduszy podaje do publicznej
wiadomoÊci organ nadzoru.

Art. 173a.186) Pracowniczy fundusz mo˝e zleciç
w ca∏oÊci lub cz´Êci innym podmiotom wykonywanie
obowiàzków przewidzianych w niniejszym rozdziale.

Art. 174. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) szczegó∏owe zasady ustalania stopy zwrotu i Êred-
niej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych
funduszy, w tym zasady zaokràglania ustalonych
wielkoÊci;

2)187) sposób i termin zawiadamiania organu nadzo-
ru13) przez otwarty fundusz o wysokoÊci stopy
zwrotu funduszu oraz sposób i termin przekazywa-
nia przez otwarty fundusz informacji o wysokoÊci
tej stopy na ogólnodost´pnej stronie interneto-
wej;

3) sposób podawania przez organ nadzoru188) do pu-
blicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa˝onej
stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy,
o której mowa w art. 173 ust. 1;

4) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru13)

przez fundusz o wartoÊci aktywów netto funduszu
i wartoÊci jednostki rozrachunkowej.

Rozdzia∏ 18

Niedobór

Art. 175. 1.189) Niedobór wyst´puje w otwartym
funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego fundu-
szu za okres 36 miesi´cy, o którym mowa w art. 170,
jest ni˝sza od minimalnej wymaganej stopy zwrotu.
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183) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 69 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

184) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 70 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

185) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 71 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 2004 r.

———————
186) Dodany przez art. 54 pkt 3 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 24.
187) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 72 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
188) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 50 pkt 16 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 12.
189) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.



2. Minimalnà wymaganà stopà zwrotu jest stopa
zwrotu ni˝sza o 50 % od Êredniej wa˝onej stopy zwro-
tu wszystkich otwartych funduszy w tym okresie lub
o 4 punkty procentowe od tej Êredniej, w zale˝noÊci od
tego, która z tych wielkoÊci jest ni˝sza.

3.190) Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn
liczby jednostek rozrachunkowych w otwartym fundu-
szu w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesi´cy
oraz ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià jednostki rozrachunko-
wej, która zapewni∏aby osiàgni´cie minimalnej wyma-
ganej stopy zwrotu, a faktycznà wartoÊcià jednostki
rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym okresu
36 miesi´cy. 

Art. 176.191) 1. W razie wystàpienia niedoboru
otwarty fundusz jest obowiàzany w terminie 3 dni, liczàc
od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wia-
domoÊci wysokoÊci Êredniej wa˝onej stopy zwrotu
wszystkich otwartych funduszy, umorzyç jednostki roz-
rachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym,
o którym mowa w art. 181 ust. 1, w iloÊci zapewniajàcej
pokrycie powsta∏ego niedoboru. Ârodki uzyskane w wy-
niku ich umorzenia zwi´kszajà wartoÊç jednostki rozra-
chunkowej funduszu.

2. Niedobór niepokryty ze Êrodków zgromadzo-
nych na rachunku rezerwowym pokrywany jest ze
Êrodków uzyskanych z umorzenia jednostek rozra-
chunkowych zgromadzonych na rachunku cz´Êci do-
datkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym otwartym
funduszu, w terminie 3 dni od dnia podania przez or-
gan nadzoru do publicznej wiadomoÊci wysokoÊci
Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych
funduszy.

3. Je˝eli Êrodki cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwa-
rancyjnego w tym otwartym funduszu sà niewystar-
czajàce na pokrycie niedoboru, powszechne towarzy-
stwo dokonuje jego pokrycia z w∏asnych Êrodków
w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzo-
ru do publicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa-
˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

4. Niedobór niepokryty z w∏asnych Êrodków po-
wszechnego towarzystwa, zgodnie z ust. 3, pokrywany
jest z pozosta∏ych Êrodków Funduszu Gwarancyjnego
w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzo-
ru do publicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa-
˝onej stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrze-
˝eniem, ˝e w pierwszej kolejnoÊci pokrywany jest on
ze Êrodków cz´Êci podstawowej Funduszu Gwarancyj-
nego.

Art. 177.192) 1. (uchylony).193)

2. Z tytu∏u pokrycia niedoboru Fundusz Gwaran-
cyjny nabywa w stosunku do powszechnego towarzy-
stwa lub jego masy upad∏oÊci roszczenie o zwrot Êrod-
ków Funduszu Gwarancyjnego wykorzystanych na po-
krycie niedoboru.

3.194) Ârodki uzyskane przez Fundusz Gwarancyjny
w trybie, o którym mowa w ust. 2, sà dzielone pomi´-
dzy cz´Êç podstawowà i cz´Êç dodatkowà Funduszu
Gwarancyjnego w takiej proporcji, w jakiej zosta∏y wy-
korzystane dla pokrycia niedoboru.

Art. 178.195) 1.196) Je˝eli pokrycie niedoboru,
w sposób okreÊlony w art. 176 ust. 3, oka˝e si´ niemo˝-
liwe, zarzàd powszechnego towarzystwa jest obowiàza-
ny zawiadomiç o tym niezw∏ocznie organ nadzoru13),
który wyst´puje do w∏aÊciwego sàdu z wnioskiem
o og∏oszenie upad∏oÊci tego towarzystwa.

2.197) W przypadku og∏oszenia upad∏oÊci towarzy-
stwa zaspokojenie roszczeƒ Funduszu Gwarancyjne-
go, o których mowa w art. 177 ust. 2, z jego masy upa-
d∏oÊci mo˝e nastàpiç dopiero po uprzednim zaspoko-
jeniu wierzytelnoÊci i nale˝noÊci, o których mowa
w art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.
— Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60,
poz. 535, z póên. zm.198)).

Art. 179. 1. Je˝eli niedobór powsta∏ w nast´pstwie
utraty przez depozytariusza aktywów otwartego fun-
duszu, majàcych postaç materialnà, depozytariusz jest
obowiàzany do wyrównania niedoboru, zanim wyko-
rzystane zostanà na ten cel Êrodki na rachunku rezer-
wowym, w∏asne Êrodki powszechnego towarzystwa
lub Êrodki Funduszu Gwarancyjnego.

2. Wyrównanie niedoboru przez depozytariusza
nast´puje w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wy-
stàpienia niedoboru, chocia˝by utrata aktywów otwar-
tego funduszu nie zosta∏a przez depozytariusza zawi-
niona.

3. Z tytu∏u pokrycia niedoboru Fundusz Gwaran-
cyjny nabywa, w stosunku do depozytariusza lub jego
masy upad∏oÊci, roszczenie o zwrot Êrodków Fundu-
szu Gwarancyjnego wykorzystanych na pokrycie nie-
doboru.

Art. 180. Skarb Paƒstwa gwarantuje pokrycie nie-
doboru w przypadku, gdy niedobór nie mo˝e byç po-
kryty ze Êrodków Funduszu Gwarancyjnego, na zasa-
dach i w trybie okreÊlonych w odr´bnych ustawach.
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———————
190) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 73 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.

191) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 74 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.

192) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 36 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 36.

193) Przez art. 1 pkt 75 lit. a ustawy, o której mowa w odno-
Êniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.

———————
194) Dodany przez art. 1 pkt 75 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.
195) W brzmieniu ustalonym przez art. 170 pkt 37 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 36.
196) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 76 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
7 kwietnia 2004 r.

197) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 76 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2003 r.

198) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r.
Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96,
poz. 959, Nr 121, poz. 1264 i Nr 146, poz. 1546.



Art. 181.199) 1. Otwarty fundusz otwiera rachunek
rezerwowy.

2. Ârodki na rachunku rezerwowym, o którym mo-
wa w ust. 1, stanowià cz´Êç aktywów funduszu i sà
przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

3. Na towarzystwo, które nie przenosi Êrodków na
rachunek rezerwowy, zgodnie z art. 182a ust. 5, organ
nadzoru mo˝e na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
500 000 z∏.

Art. 181a.200) 1. Powszechne towarzystwo mo˝e
wycofaç Êrodki zgromadzone na rachunku rezerwo-
wym w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim
dniu roboczym paêdziernika, pod warunkiem ˝e stopa
zwrotu funduszu zarzàdzanego przez to towarzystwo
za okres ostatnich 72 miesi´cy, koƒczàcy si´ odpo-
wiednio w ostatnim dniu roboczym poprzedzajàcego
miesiàca, obliczana na zasadach okreÊlonych
w art. 172, by∏a nie ni˝sza ni˝ wskaênik wzrostu cen to-
warów i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em za ostatnie
72 miesiàce, w marcu w stosunku do marca sprzed
6 lat oraz odpowiednio we wrzeÊniu w stosunku do
wrzeÊnia sprzed 6 lat.

2. Wskaênik, o którym mowa w ust. 1, jest og∏asza-
ny przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w formie komunikatu w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia
20 kwietnia i do dnia 20 paêdziernika.

Art. 182. Ze Êrodków na rachunku rezerwowym
nie mo˝e byç prowadzona egzekucja przeciwko po-
wszechnemu towarzystwu.

Art. 182a.201) 1. Otwarty fundusz przekazuje ze
swoich aktywów na rzecz powszechnego towarzystwa
Êrodki w kwocie nie wy˝szej w skali miesiàca ni˝
0,005 % wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto fundu-
szu. Kwota ta jest obliczana na ka˝dy dzieƒ ustalania
wartoÊci aktywów netto funduszu i p∏atna w ostatnim
dniu roboczym ka˝dego miesiàca. Powszechne towa-
rzystwo nie póêniej ni˝ w pierwszym dniu roboczym
kolejnego miesiàca dokonuje wp∏aty tej kwoty na ra-
chunek premiowy. 

2. Otwarty fundusz otwiera rachunek premiowy,
na którym sà przechowywane Êrodki, o których mowa
w ust. 1. Ârodki te stanowià cz´Êç aktywów funduszu
i sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

3. W pierwszym dniu roboczym od dnia podania
przez organ nadzoru do publicznej wiadomoÊci Êred-
niej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych fun-
duszy: 

1) towarzystwo zarzàdzajàce funduszem, który uzy-
ska∏ najwy˝szà stop´ zwrotu, nabywa uprawnienie
do wycofania zgodnie z art. 181a wszystkich Êrod-
ków zgromadzonych na rachunku premiowym;

2) towarzystwo zarzàdzajàce funduszem, który uzy-
ska∏ najni˝szà stop´ zwrotu, przekazuje niezw∏ocz-
nie wszystkie Êrodki zgromadzone na rachunku
premiowym do otwartego funduszu;

3) towarzystwa zarzàdzajàce pozosta∏ymi funduszami
uzyskujà uprawnienie do wycofania zgodnie
z art. 181a cz´Êci Êrodków zgromadzonych na ra-
chunku premiowym, stanowiàcej iloczyn ca∏oÊci
Êrodków zgromadzonych na rachunku premio-
wym i procentowego wskaênika premiowego,
o którym mowa w ust. 4, a pozosta∏à kwot´ prze-
kazuje si´ niezw∏ocznie do otwartego funduszu.

4. Procentowy wskaênik premiowy oblicza si´ jako
iloraz ró˝nicy mi´dzy stopami zwrotu uzyskanymi
przez dany fundusz i fundusz, o którym mowa w ust. 3
pkt 2, oraz ró˝nicy mi´dzy stopami zwrotu uzyskanymi
przez fundusz, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, i fun-
dusz, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Ârodki zgromadzone na rachunku premiowym,
do których powszechne towarzystwo naby∏o upraw-
nienie do wycofania zgodnie z art. 181a na podstawie
ust. 3 pkt 1 i 3, sà niezw∏ocznie przenoszone na rachu-
nek rezerwowy, o którym mowa w art. 181 ust. 1.

Art. 183.202) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady pokrywania niedo-
boru w przypadkach, o których mowa w art. 176—179,
oraz tryb i zasady podzia∏u Êrodków, o których mowa
w art. 177 ust. 3, kierujàc si´ koniecznoÊcià zapewnie-
nia ochrony interesów cz∏onków funduszu.

Rozdzia∏ 19

Fundusz Gwarancyjny

Art. 184.203) 1. Tworzy si´ Fundusz Gwarancyjny,
sk∏adajàcy si´ z cz´Êci podstawowej i cz´Êci dodatko-
wej.

2. Cz´Êç podstawowa Funduszu Gwarancyjnego
jest administrowana przez Krajowy Depozyt.

3. Otwarty fundusz otwiera, stanowiàcy cz´Êç do-
datkowà Funduszu Gwarancyjnego, rachunek, na któ-
ry przekazywane sà wp∏aty powszechnego towarzy-
stwa. WysokoÊç Êrodków przechowywanych na ra-
chunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
wynosi nie mniej ni˝ 0,3 % i nie wi´cej ni˝ 0,4 % war-
toÊci aktywów netto funduszu, z zastrze˝eniem
art. 187 ust. 3.
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———————
199) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 77 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.

200) Dodany przez art. 1 pkt 78 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 listopada 2005 r.

201) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.

———————
202) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 80 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.

203) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 81 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.



4. Ârodki na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego stanowià cz´Êç aktywów funduszu
i sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

Art. 185. 1. Przychodami Funduszu Gwarancyjne-
go sà wp∏aty dokonywane przez powszechne towarzy-
stwa z w∏asnych Êrodków oraz przychody z lokowania
Êrodków Funduszu Gwarancyjnego. Ârodki Funduszu
Gwarancyjnego nie podlegajà egzekucji prowadzonej
z majàtku powszechnego towarzystwa.

2.204) Wp∏aty powszechnego towarzystwa do cz´-
Êci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego stanowià
okreÊlonà procentowo, identycznà dla wszystkich
otwartych funduszy, cz´Êç aktywów netto otwartego
funduszu zarzàdzanego przez to towarzystwo.

3.204) Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) wysokoÊç i zasady dokonywania wp∏at do cz´Êci
podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, z zastrze-
˝eniem ˝e ca∏kowita wartoÊç Êrodków cz´Êci pod-
stawowej Funduszu Gwarancyjnego nie mo˝e
przekraczaç 0,1 % wartoÊci aktywów netto wszyst-
kich otwartych funduszy, chyba ˝e wartoÊç zobo-
wiàzaƒ Funduszu Gwarancyjnego wobec otwar-
tych funduszy emerytalnych przekracza t´ wiel-
koÊç;

2) sposób ustalania przez powszechne towarzystwo
wielkoÊci Êrodków, które powinny byç przekazy-
wane na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego;

3) sposób wycofywania przez powszechne towarzy-
stwo nadwy˝ek Êrodków z rachunku cz´Êci dodat-
kowej Funduszu Gwarancyjnego;

4) sposób i tryb wnoszenia wp∏at do cz´Êci podsta-
wowej Funduszu Gwarancyjnego, a tak˝e sposób
i tryb dzia∏ania cz´Êci podstawowej Funduszu
Gwarancyjnego, w tym lokowania jego Êrodków;

5) sposób gospodarowania Êrodkami cz´Êci podsta-
wowej Funduszu Gwarancyjnego, wysokoÊç op∏at
wnoszonych do Krajowego Depozytu za admini-
strowanie cz´Êcià podstawowà Funduszu i tryb ich
wnoszenia, szczegó∏owe warunki i tryb dokonywa-
nia wyp∏at z tych Êrodków oraz ich zwrotu po-
wszechnym towarzystwom, a tak˝e sposób doko-
nywania rozliczeƒ z powszechnymi towarzystwa-
mi, które zaprzesta∏y dokonywania wp∏at wskutek
zakoƒczenia dzia∏alnoÊci okreÊlonej w ustawie;

6) sposób, tryb i terminy przekazywania do Krajowe-
go Depozytu przez powszechne towarzystwa in-
formacji dotyczàcych cz´Êci dodatkowej Fundu-
szu, niezb´dnych do sporzàdzenia sprawozdania
finansowego Funduszu Gwarancyjnego.

Art. 186. (uchylony).205)

Art. 187.206) 1. Ze Êrodków cz´Êci podstawowej
Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wyp∏ata
na rzecz otwartego funduszu, w którym wystàpi∏ nie-
dobór, w zakresie, w jakim Êrodki cz´Êci dodatkowej
Funduszu Gwarancyjnego gromadzone w tym otwar-
tym funduszu nie sà wystarczajàce na pokrycie tego
niedoboru, a tak˝e sà pokrywane szkody, o których
mowa w art. 48 ust. 1, w zakresie, w jakim powszech-
ne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialnoÊci
lub szkody te nie mogà byç pokryte z jego masy upa-
d∏oÊci.

2. W przypadku braku Êrodków w cz´Êci podstawo-
wej Funduszu Gwarancyjnego, Krajowy Depozyt okre-
Êla, poprzez podanie wskaênika procentowego, iden-
tycznego dla wszystkich otwartych funduszy, wyso-
koÊç wp∏at z administrowanej przez nich cz´Êci dodat-
kowej Funduszu Gwarancyjnego.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uzupe∏-
nienie Êrodków na rachunku cz´Êci dodatkowej Fun-
duszu Gwarancyjnego w otwartym funduszu przez po-
wszechne towarzystwa nast´puje w terminie do dnia
poprzedzajàcego dzieƒ podania przez organ nadzoru
do publicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa˝o-
nej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za
kolejny okres 36 miesi´cy.

Art. 188. Zwrot wp∏at z Funduszu Gwarancyjnego
stanowi przychód powszechnego towarzystwa w ro-
zumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.

Art. 188a.207) 1. Roczne sprawozdanie Funduszu
Gwarancyjnego sporzàdza Krajowy Depozyt.

2. Sprawozdanie Funduszu Gwarancyjnego za-
twierdza organ nadzoru.

Rozdzia∏ 20

Obowiàzki informacyjne funduszy emerytalnych

Art. 189. 1.208) Otwarty fundusz jest obowiàzany,
raz w roku, og∏aszaç prospekt informacyjny w dzienni-
ku o zasi´gu krajowym przeznaczonym do og∏oszeƒ
funduszu.

2. Prospekt informacyjny otwartego funduszu po-
winien zawieraç jego statut, informacje na temat wy-
ników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej funduszu oraz za-
twierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu.

Art. 190. 1. Otwarty fundusz udost´pnia prospekt
informacyjny ka˝dej osobie, która z∏o˝y wniosek
o przyj´cie do funduszu, przy czym powinno to nastà-
piç przed zawarciem umowy z funduszem.
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———————
204) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 82 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.

205) Przez art. 1 pkt 83 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.

———————
206) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 84 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwiet-
nia 2004 r.

207) Dodany przez art. 1 pkt 85 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 2; wszed∏ w ˝ycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.

208) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 86 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



2. Otwarty fundusz udost´pnia prospekt informa-
cyjny, wraz z ostatnim pó∏rocznym sprawozdaniem fi-
nansowym, tak˝e na ka˝de ˝àdanie cz∏onka.

3. Prospekt informacyjny oraz pó∏roczne i roczne
sprawozdania finansowe powinny byç przekazane or-
ganowi nadzoru13) niezw∏ocznie po ich sporzàdzeniu,
a roczne sprawozdania finansowe — tak˝e po ich za-
twierdzeniu przez powszechne towarzystwo w drodze
uchwa∏y walnego zgromadzenia.

Art. 191.209) 1. Fundusz przesy∏a ka˝demu cz∏onko-
wi funduszu, w regularnych odst´pach czasu, nie rza-
dziej jednak ni˝ co 12 miesi´cy, pisemnà informacj´
o Êrodkach znajdujàcych si´ na rachunku cz∏onka, ter-
minach dokonanych w tym okresie wp∏at sk∏adek i wy-
p∏at transferowych oraz przeliczeniu tych sk∏adek i wy-
p∏at transferowych na jednostki rozrachunkowe, a tak-
˝e o wynikach dzia∏alnoÊci lokacyjnej funduszu. Infor-
macja jest przesy∏ana cz∏onkom funduszu zwyk∏à prze-
sy∏kà listowà.

2. W razie sporu ci´˝ar dowodu przes∏ania pisem-
nej informacji, o której mowa w ust. 1, na ostatni
wskazany przez cz∏onka adres spoczywa na funduszu.

Art. 192. Fundusz jest obowiàzany, na ˝àdanie
cz∏onka, udzieliç mu na piÊmie informacji okreÊlajàcej
pieni´˝nà wartoÊç Êrodków zgromadzonych na jego
rachunku.

Art. 193. 1. Fundusz udost´pnia informacje doty-
czàce struktury swoich aktywów, z zastrze˝eniem
ust. 2—4.

2. W odst´pach miesi´cznych otwarty fundusz
udost´pnia dane o tym, jaka cz´Êç aktywów zosta∏a
ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat prze-
widzianych w przepisach rozdzia∏u 15, wed∏ug stanu
na ostatni dzieƒ wyceny w danym miesiàcu.

3. W odst´pach pó∏rocznych otwarty fundusz udo-
st´pnia dane o tym, jaka wartoÊç i jaka cz´Êç aktywów
funduszu by∏a ulokowana w poszczególnych lokatach,
podajàc informacj´ o emitencie poszczególnych pa-
pierów wartoÊciowych, wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ
wyceny przypadajàcy w ostatnim miesiàcu ka˝dego
okresu pó∏rocznego, z zastrze˝eniem ˝e dane z okresu
pó∏rocznego dotyczyç mogà wy∏àcznie lokat stanowià-
cych co najmniej 1 % wartoÊci aktywów funduszu.

4. Pe∏na informacja o strukturze aktywów otwarte-
go funduszu i pracowniczego funduszu, z uwzgl´dnie-
niem tak˝e lokat stanowiàcych mniej ni˝ 1 % wartoÊci
aktywów funduszu, jest udost´pniana na koniec ka˝-
dego okresu rocznego.

Art. 194. 1.210) Informacje, o których mowa
w art. 193 ust. 2—4, otwarty fundusz przekazuje nie-
zw∏ocznie do organu nadzoru oraz publikuje na ogól-
nodost´pnej stronie internetowej.

2. Pracowniczy fundusz przekazuje niezw∏ocznie
informacj´, o której mowa w art. 193 ust. 4, do organu
nadzoru13) oraz akcjonariuszom pracowniczego towa-
rzystwa zarzàdzajàcego tym funduszem.

Art. 194a.211) 1. Pracowniczy fundusz jest obowià-
zany do przygotowania deklaracji zasad polityki inwe-
stycyjnej funduszu.

2. Deklaracja obejmuje co najmniej przedstawienie
wdro˝onych metod oceny ryzyka i procedur zarzàdza-
nia ryzykiem oraz zasad alokacji Êrodków w papiery
wartoÊciowe. 

3. Pracowniczy fundusz przekazuje deklaracj´ or-
ganowi nadzoru co trzy lata lub niezw∏ocznie po wpro-
wadzeniu istotnych zmian w polityce inwestycyjnej
funduszu. 

4. Pracowniczy fundusz jest obowiàzany, po raz
pierwszy, do przekazania organowi nadzoru deklaracji
w terminie 6 miesi´cy od dnia wp∏yni´cia pierwszej
sk∏adki do funduszu.

5. Pracowniczy fundusz przekazuje deklaracj´ tak-
˝e na pisemne ˝àdanie cz∏onka.

Art. 195. Towarzystwo i fundusz majà obowiàzek
dostarczania organowi nadzoru13) okresowych spra-
wozdaƒ oraz bie˝àcych informacji dotyczàcych ich
dzia∏alnoÊci i sytuacji finansowej.

Art. 196. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1)212) szczegó∏owe warunki, jakim powinien odpo-
wiadaç prospekt informacyjny, oraz niezb´dnà
treÊç informacji, o których mowa w art. 191 i 192;

1)213) szczegó∏owe warunki, jakim powinien odpowiadaç
prospekt informacyjny, oraz wzory informacji, o któ-
rych mowa w art. 191 i 192;

2) sposób i termin udost´pniania przez fundusz pro-
spektu informacyjnego oraz informacji, o których
mowa w art. 191—193;

3) zakres sprawozdaƒ i bie˝àcych informacji dostar-
czanych przez towarzystwo i fundusz do organu
nadzoru13) oraz terminy przekazywania tych spra-
wozdaƒ i informacji.

Art. 197.214) 1. Informacje o otwartym funduszu
lub towarzystwie publikowane przez powszechne to-
warzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzy-
stwa, a tak˝e na rzecz powszechnego towarzystwa lub
otwartego funduszu, w tym informacje reklamowe,
a tak˝e informacje o pracowniczym funduszu, udo-
st´pniane przez pracownicze towarzystwo powinny
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209) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 87 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
210) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.

———————
211) Dodany przez art. 54 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 24.
212) W tym brzmieniu obowiàzuje do dnia wejÊcia w ˝ycie

zmiany, o której mowa w odnoÊniku 213.
213) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 89 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2; wejdzie w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2005 r.

214) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 90 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 2.



rzetelnie przedstawiaç sytuacj´ finansowà funduszu
lub towarzystwa oraz ryzyko zwiàzane z cz∏onkostwem
w funduszu.

2. Je˝eli organ nadzoru stwierdzi, ˝e publikacje al-
bo udost´pniane lub rozpowszechniane publicznie in-
formacje, o których mowa w ust. 1, wprowadzajà
w b∏àd lub mogà wprowadzaç w b∏àd, mo˝e, w drodze
decyzji administracyjnej, zakazaç towarzystwu ich
og∏aszania, udost´pniania lub rozpowszechniania.

3. W decyzji administracyjnej, o której mowa
w ust. 2, nakazuje si´ jednoczeÊnie towarzystwu og∏o-
szenie lub udost´pnienie sprostowania o treÊci i for-
mie wskazanych przez organ nadzoru i we wskazanym
przez organ nadzoru terminie.

4. Je˝eli zakaz lub nakaz nie zostanie wykonany,
organ nadzoru nak∏ada na towarzystwo kar´ pieni´˝nà
w wysokoÊci do 500 000 z∏ oraz na koszt towarzystwa
og∏asza lub udost´pnia sprostowanie, o którym mowa
w ust. 3.

Art. 198. Je˝eli towarzystwo lub depozytariusz nie
wype∏nia okreÊlonych w ustawie obowiàzków przeka-
zywania informacji organowi nadzoru13) lub cz∏onkom
funduszu, organ nadzoru13) mo˝e na∏o˝yç kar´ pie-
ni´˝nà w wysokoÊci do 500 000 z∏.

Rozdzia∏ 21

Nadzór nad dzia∏alnoÊcià funduszy emerytalnych

Art. 199. (uchylony).215)

Art. 200. 1. (uchylony).216)

2. Zadaniem organu nadzoru jest: 217)

1) sprawowanie nadzoru nad dzia∏alnoÊcià funduszy;

2) (uchylony);218)

3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem pra-
cowniczych programów emerytalnych;

4) pog∏´bianie wiedzy spo∏eczeƒstwa na temat ce-
lów i zasad dzia∏alnoÊci funduszy, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem praw przys∏ugujàcych ich cz∏on-
kom;

5) pog∏´bianie wiedzy spo∏eczeƒstwa na temat ce-
lów i zasad funkcjonowania pracowniczych pro-
gramów emerytalnych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem praw uczestników takich programów;

6) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdo-
wej, Narodowym Bankiem Polskim, Zak∏adem
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, towarzystwami, pod-
miotami dzia∏ajàcymi na rzecz funduszy oraz
zwiàzkami pracodawców, zwiàzkami zawodowymi
i innymi organizacjami spo∏ecznymi w zakresie
kszta∏towania polityki paƒstwa zapewniajàcej bez-
pieczny rozwój funduszy i pracowniczych progra-
mów emerytalnych;

7) udzielanie informacji Narodowemu Bankowi Pol-
skiemu w zakresie niezb´dnym do wykonywania
nadzoru nad bankami pe∏niàcymi funkcje depozy-
tariuszy i bankami b´dàcymi akcjonariuszami to-
warzystw;

8) udzielanie informacji Komisji Papierów Warto-
Êciowych i Gie∏d w zakresie niezb´dnym do wyko-
nywania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià Krajowego
Depozytu;

9) podejmowanie innych dzia∏aƒ przewidzianych
przepisami niniejszej ustawy.

Art. 200a. (uchylony).219)

Art. 201. (uchylony).220)

Art. 202. 1. Do post´powania przed organem nad-
zoru13) stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

2.221) Do decyzji organu nadzoru stosuje si´
art. 127 § 3 Kodeksu post´powania administracyjnego. 

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez
organ nadzoru13) nie wstrzymuje wykonania decyzji
organu nadzoru13) o cofni´ciu zezwolenia na utworze-
nie towarzystwa, je˝eli cofni´cie zezwolenia nast´puje
z innych przyczyn ni˝ okreÊlone w art. 61.

3a.222) Organ nadzoru mo˝e nadaç decyzji admini-
stracyjnej rygor natychmiastowej wykonalnoÊci, rów-
nie˝ je˝eli wymaga tego interes cz∏onków funduszy
emerytalnych lub uczestników pracowniczych progra-
mów emerytalnych.

4.223) Przy ustalaniu wysokoÊci kary pieni´˝nej na-
k∏adanej na podstawie przepisów ustawy organ nad-
zoru13) jest obowiàzany uwzgl´dniaç rodzaj i wag´
stwierdzonych nieprawid∏owoÊci.

Art. 203. (uchylony).224)
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215) Przez art. 50 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 12.
216) Przez art. 31 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz
Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153
i Nr 170, poz. 1651), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.

217) Zdanie wst´pne w brzmieniu ustalonym przez art. 31
pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 216.

218) Przez art. 50 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 12.

———————
219) Dodany przez art. 69 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-

madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.;
uchylony przez art. 31 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 216.

220) Przez art. 50 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 12.
221) W brzmieniu ustalonym przez art. 31 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 216.
222) Dodany przez art. 31 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 216.
223) Dodany przez art. 170 pkt 42 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36.
224) Przez art. 31 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 216.



Art. 204.225) 1. W ramach nadzoru nad dzia∏alno-
Êcià funduszy organ nadzoru jest uprawniony w szcze-
gólnoÊci do:

1) ˝àdania udost´pnienia przez towarzystwo kopii do-
kumentów zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià funduszu
lub towarzystwa oraz zapoznawania si´ z ich tre-
Êcià;

2) ˝àdania wszelkich informacji i wyjaÊnieƒ, dotyczà-
cych dzia∏alnoÊci funduszu lub towarzystwa, od
cz∏onków zarzàdu, rady nadzorczej, pracowników
towarzystwa oraz innych osób zwiàzanych z towa-
rzystwem lub funduszem umowà zlecenia, umo-
wà o dzie∏o lub innym stosunkiem prawnym o po-
dobnym charakterze;

3) ˝àdania udost´pnienia przez depozytariusza lub
osob´ trzecià, której fundusz lub towarzystwo po-
wierzy∏y wykonywanie niektórych czynnoÊci,
wszelkich informacji, dokumentów i wyjaÊnieƒ do-
tyczàcych wykonywanych czynnoÊci na rzecz fun-
duszu lub towarzystwa. 

2. Organ nadzoru, kierujàc pisemne ˝àdanie, o któ-
rym mowa w ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.

3. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych
informacji, wyjaÊnieƒ i dokumentów, o których mowa
w ust. 1, przypadków naruszeƒ prawa lub interesu
cz∏onków funduszu, organ nadzoru powiadamia towa-
rzystwo, depozytariusza lub osob´ trzecià, której fun-
dusz lub towarzystwo powierzy∏y wykonywanie nie-
których czynnoÊci, o stwierdzonych nieprawid∏owo-
Êciach i wyznacza termin do ich usuni´cia.

4. Towarzystwo, depozytariusz lub osoba trzecia,
której fundusz lub towarzystwo powierzy∏o wykony-
wanie niektórych czynnoÊci, mo˝e w terminie 7 dni od
dnia dor´czenia powiadomienia pisemnie zg∏osiç
umotywowane zastrze˝enia do treÊci powiadomienia.

5. Organ nadzoru po rozpatrzeniu zastrze˝eƒ po-
wiadamia towarzystwo, depozytariusza lub osob´
trzecià, której fundusz lub towarzystwo powierzy∏o
wykonywanie niektórych czynnoÊci, o sposobie ich
rozpatrzenia. W powiadomieniu o rozpatrzeniu za-
strze˝eƒ organ nadzoru mo˝e:

1) uwzgl´dniç zastrze˝enia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
i dokonaç odpowiedniej zmiany w treÊci powiado-
mienia;

2) nie uwzgl´dniç zastrze˝eƒ, je˝eli sà bezzasadne.

6. W przypadku gdy zosta∏y zg∏oszone zastrze˝enia
zgodnie z ust. 4, termin do usuni´cia nieprawid∏owo-
Êci, o którym mowa w ust. 3, liczy si´ od dnia dor´cze-
nia powiadomienia o rozpatrzeniu zastrze˝eƒ.

7. W terminie 3 dni od dnia up∏ywu terminu wy-
znaczonego do usuni´cia nieprawid∏owoÊci, towarzy-
stwo, depozytariusz lub osoba trzecia, do której zosta-
∏o skierowane powiadomienie, informuje pisemnie or-
gan nadzoru o sposobie usuni´cia nieprawid∏owoÊci.

8. W razie nieusuni´cia nieprawid∏owoÊci w wy-
znaczonym terminie, organ nadzoru mo˝e na∏o˝yç na
towarzystwo, depozytariusza lub osob´ trzecià, której
fundusz lub towarzystwo powierzy∏o wykonywanie
niektórych czynnoÊci, kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
500 000 z∏.

9. W przypadku stwierdzenia na podstawie uzyska-
nych informacji, wyjaÊnieƒ lub dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 1, ra˝àcego naruszenia prawa lub
ra˝àcego naruszenia interesu cz∏onków funduszy, or-
gan nadzoru mo˝e na∏o˝yç na towarzystwo, depozyta-
riusza lub osob´ trzecià, której fundusz lub towarzy-
stwo powierzy∏y wykonywanie niektórych czynnoÊci,
kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 500 000 z∏, bezpoÊred-
nio po stwierdzeniu tych naruszeƒ.

Art. 204a.226) 1. Organ nadzoru mo˝e przeprowa-
dziç w ka˝dym czasie kontrol´ dzia∏alnoÊci funduszu,
towarzystwa, depozytariusza, a tak˝e osoby trzeciej,
której fundusz lub towarzystwo powierzy∏y wykony-
wanie niektórych czynnoÊci.

2. Osoba upowa˝niona przez organ nadzoru ma
prawo wst´pu do pomieszczeƒ:

1) towarzystwa — w celu sprawdzenia, czy dzia∏al-
noÊç towarzystwa lub funduszu jest zgodna z pra-
wem, statutem towarzystwa lub funduszu lub in-
teresem cz∏onków funduszu;

2) depozytariusza — w celu sprawdzenia, czy jego
dzia∏alnoÊç zwiàzana z przechowywaniem ak-
tywów funduszu jest zgodna z prawem lub z umo-
wà o przechowywanie aktywów funduszu lub inte-
resem cz∏onków funduszu;

3) osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo po-
wierzy∏y wykonywanie niektórych czynnoÊci —
w celu sprawdzenia, czy jej dzia∏alnoÊç zwiàzana
z wykonywaniem niektórych czynnoÊci na rzecz
funduszu lub towarzystwa jest zgodna z prawem
lub interesem cz∏onków funduszu.

3. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ ma prawo:

1) wglàdu do wszelkich ksiàg, dokumentów i innych
noÊników informacji;

2) ˝àdania sporzàdzenia oraz wydania kopii tych do-
kumentów i noÊników informacji;

3) ˝àdania udzielenia informacji przez cz∏onków
w∏adz statutowych i pracowników kontrolowa-
nych podmiotów lub innych osób zwiàzanych
z podmiotem kontrolowanym umowà zlecenia,
umowà o dzie∏o lub innym stosunkiem prawnym
o podobnym charakterze;

4) ˝àdania zabezpieczenia dokumentów i innych do-
wodów.

4. Organ nadzoru w upowa˝nieniu do prowadze-
nia kontroli wskazuje pracownika Urz´du Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych
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225) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 91 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.
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226) Dodany przez art. 1 pkt 92 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.



uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz okre-
Êla przedmiot i zakres kontroli.

5. Osoba przeprowadzajàca kontrol´ jest obowià-
zana z dokonanych czynnoÊci sporzàdziç i podpisaç
protokó∏ kontroli. Protokó∏ podpisuje równie˝ osoba
upowa˝niona do reprezentowania podmiotu kontrolo-
wanego.

6. Po podpisaniu protoko∏u kontroli, organ nadzo-
ru powiadamia pisemnie podmiot kontrolowany
o stwierdzonych nieprawid∏owoÊciach i wyznacza ter-
min do ich usuni´cia. Przepisy art. 204 ust. 4—8 stosu-
je si´ odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli ra-
˝àcych nieprawid∏owoÊci, organ nadzoru mo˝e na∏o-
˝yç na podmiot kontrolowany kar´ pieni´˝nà w wyso-
koÊci do 500 000 z∏, bezpoÊrednio po ich stwierdzeniu.

8. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
i tryb przeprowadzania kontroli oraz dokumentowania
jej przebiegu, majàc na wzgl´dzie realizacj´ celów
kontroli, o których mowa w ust. 2, oraz zapewnienie
jej szybkoÊci i skutecznoÊci.

Art. 204b.226) 1. Powiadomienie, o którym mowa
w art. 204 ust. 3 oraz art. 204a ust. 6, powinno zawie-
raç: 

1) oznaczenie organu nadzoru;

2) dat´ wydania;

3) oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest
powiadomienie;

4) wskazanie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci oraz
termin do ich usuni´cia;

5) uzasadnienie faktyczne i prawne;

6) pouczenie o prawie zg∏oszenia zastrze˝eƒ;

7) pouczenie o treÊci art. 204 ust. 8;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia powiadomienia pokontrolnego.

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz
powiadomienie o rozpatrzeniu zastrze˝eƒ, o którym
mowa w art. 204 ust. 5, jest czynnoÊcià nadzorczà, któ-
ra nie rozstrzyga co do istoty jakiejkolwiek sprawy ani
nie dotyczy uprawnieƒ lub obowiàzków wynikajàcych
z przepisów prawa.

3. W razie wniesienia skargi do sàdu administra-
cyjnego na decyzj´ administracyjnà, o której mowa
w art. 204 ust. 8, sàd administracyjny mo˝e wstrzymaç
jej wykonanie, równie˝ wtedy, je˝eli skar˝àcy upraw-
dopodobni, i˝ ocena dzia∏alnoÊci towarzystwa, depo-
zytariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub towa-
rzystwo powierzy∏o wykonywanie niektórych czynno-
Êci, zawarta w powiadomieniu, o którym mowa
w art. 204 ust. 3 albo art. 204a ust. 6, ra˝àco narusza
prawo. 

Art. 204c.226) Je˝eli towarzystwo lub fundusz pro-
wadzà dzia∏alnoÊç z naruszeniem prawa, statutu lub
ra˝àcym naruszeniem interesów cz∏onków funduszu,
organ nadzoru mo˝e na∏o˝yç na cz∏onka zarzàdu towa-
rzystwa emerytalnego, odpowiedzialnego za te naru-
szenia, kar´ pieni´˝nà do wysokoÊci trzykrotnoÊci
miesi´cznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyli-
czonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie
3 miesiàce przed na∏o˝eniem kary, niezale˝nie od in-
nych Êrodków nadzorczych przewidzianych przepisa-
mi prawa.

Art. 205. 1. Cz∏onek mo˝e wnieÊç do organu nad-
zoru13) skarg´ na fundusz, je˝eli sàdzi, ˝e dzia∏alnoÊç
tego funduszu jest niezgodna z przepisami prawa lub
postanowieniami statutu funduszu.

2. Skarg´ na fundusz mo˝e wnieÊç tak˝e osoba,
która by∏a uprzednio jego cz∏onkiem w okresie 6 mie-
si´cy poprzedzajàcych wniesienie skargi.

3. W imieniu grupy cz∏onków skarg´ na fundusz
mo˝e wnieÊç do organu nadzoru13) tak˝e organizacja
spo∏eczna, której zadanie nie polega na prowadzeniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 206.227) 1. Organ nadzoru mo˝e ˝àdaç zwo∏a-
nia posiedzenia zarzàdu, rady nadzorczej lub walnego
zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa oraz
umieszczenia poszczególnych spraw w porzàdku ob-
rad tych organów, je˝eli uzna to za konieczne do pra-
wid∏owego sprawowania nadzoru nad dzia∏alnoÊcià
funduszu lub towarzystwa.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ
nadzoru deleguje swojego przedstawiciela do udzia∏u
w posiedzeniu zarzàdu, rady nadzorczej lub walnego
zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa, który jest
uprawniony do zabierania g∏osu w sprawach obj´tych
porzàdkiem obrad tych organów. 

3. Organ nadzoru w pisemnym wezwaniu wyst´-
puje z ˝àdaniem, o którym mowa w ust. 1, okreÊlajàc
termin, przed którego up∏ywem posiedzenie zarzàdu,
rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjona-
riuszy towarzystwa powinno si´ odbyç. Termin ten nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni, liczàc od dnia dor´czenia
wezwania. 

4. Towarzystwo jest obowiàzane niezw∏ocznie po-
informowaç organ nadzoru o ustalonym terminie po-
siedzenia. 

5. Je˝eli w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia wezwa-
nia termin posiedzenia zarzàdu, rady nadzorczej lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa nie
zostanie ustalony lub zostanie ustalony z naruszeniem
terminu okreÊlonego w wezwaniu, organ nadzoru mo-
˝e zwo∏aç posiedzenie zarzàdu, rady nadzorczej lub
walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa na
koszt towarzystwa.
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227) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 2.



Art. 207.228) W sprawach cywilnych z zakresu two-
rzenia i dzia∏ania funduszy Przewodniczàcemu Komisji
Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych przy-
s∏ugujà uprawnienia prokuratora, wynikajàce z w∏aÊci-
wych przepisów Kodeksu post´powania cywilnego.

Art. 207a.229) Organ nadzoru mo˝e byç uczestni-
kiem post´powania rejestrowego dotyczàcego towa-
rzystwa emerytalnego lub funduszu emerytalnego.

Art. 208. (uchylony).230)

Art. 209. (uchylony).231)

Art. 210.232) Do Przewodniczàcego i cz∏onków Ko-
misji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych
oraz pracowników Urz´du tej Komisji, a tak˝e osób
pozostajàcych z Urz´dem tej Komisji w stosunku zle-
cenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 49.

Art. 211—214. (uchylone).233)

Rozdzia∏ 22

Przepisy karne

Art. 215. Kto nie b´dàc do tego uprawniony u˝ywa
w nazwie (firmie) lub do okreÊlenia prowadzonej przez
siebie dzia∏alnoÊci gospodarczej albo w reklamie okre-
Êleƒ, o których mowa w art. 10 ust. 2 lub art. 28 ust. 1, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 216. Kto bez wymaganego zezwolenia prowa-
dzi dzia∏alnoÊç, o której mowa w art. 2 ust. 2 lub art. 29
ust. 1, 

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 5.

Art. 217. Kto, podejmujàc decyzje inwestycyjne na
rachunek funduszu, narusza wymogi w zakresie dzia-
∏alnoÊci lokacyjnej okreÊlone w niniejszej ustawie,
stwarzajàc przez to zagro˝enie dla interesów cz∏onka
funduszu,

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

Art. 218. 1. Kto, b´dàc odpowiedzialny za informa-
cje zawarte w prospekcie informacyjnym, podaje nie-
prawdziwe lub zataja prawdziwe dane, wp∏ywajàce
w istotny sposób na treÊç informacji, 

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 3.

2. Kto, b´dàc odpowiedzialny za inne informacje
udost´pniane cz∏onkom funduszu lub organowi nad-
zoru13), zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, do-
puszcza si´ czynu okreÊlonego w ust. 1, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

Art. 219. 1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu
w art. 92 ust. 1, oferuje w ramach dzia∏alnoÊci akwizy-
cyjnej okreÊlone w tym przepisie dodatkowe korzyÊci
materialne w celu sk∏onienia do przystàpienia do
otwartego funduszu lub pozostawania jego cz∏onkiem,

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

2.234) Tej samej karze podlega, kto, nie b´dàc wpi-
sany do rejestru osób uprawnionych do wykonywania
czynnoÊci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy,
wykonuje takie czynnoÊci na rzecz otwartego fundu-
szu albo wykonuje czynnoÊci akwizycyjne niezgodnie
z treÊcià wpisu.

2a.235) Kto, prowadzàc dzia∏alnoÊç akwizycyjnà, nie
czyni tego za poÊrednictwem osoby wpisanej do reje-
stru osób uprawnionych do wykonywania czynnoÊci
akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy albo pro-
wadzi takà dzia∏alnoÊç za poÊrednictwem osób wyko-
nujàcych te czynnoÊci niezgodnie z treÊcià wpisu, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

3. Tej samej karze podlega, kto prowadzàc dzia∏al-
noÊç, o której mowa w art. 92 ust. 2, oferuje dodatko-
we korzyÊci materialne w zamian za przystàpienie do
okreÊlonego otwartego funduszu lub za pozostawanie
jego cz∏onkiem.

4.236) Tej samej karze podlega ten, kto wbrew zaka-
zowi okreÊlonemu w art. 230a zawiera umowy lub przyj-
muje oÊwiadczenia, z których wynika zobowiàzanie do
przystàpienia do okreÊlonego otwartego funduszu bàdê
do korzystania z poÊrednictwa okreÊlonego podmiotu
przy przyst´powaniu do otwartego funduszu.

Art. 219a.237) Kto, prowadzi dzia∏alnoÊç akwizycyj-
nà na rzecz otwartego funduszu z naruszeniem zasad
okreÊlonych w art. 93a, 

podlega grzywnie do 20 000 z∏.

Art. 220. 1. Kto, b´dàc obowiàzany do zachowania
tajemnicy zawodowej dotyczàcej dzia∏alnoÊci fundu-
szu, ujawnia jà lub wykorzystuje,

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 3.
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228) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 50 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 12.
229) Dodany przez art. 31 pkt 5 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 216, który wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 paêdzier-
nika 2003 r.

230) Przez art. 31 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 216.

231) Przez art. 50 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 12.

232) W brzmieniu ustalonym przez art. 50 pkt 13 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 12.

233) Przez art. 50 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 12.

———————
234) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 94 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
235) Dodany przez art. 1 pkt 94 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 2.
236) Dodany przez art. 170 pkt 43 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36.
237) Dodany przez art. 170 pkt 44 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 36.



2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlonego
w ust. 1 w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub
osobistej, 

podlega grzywnie do 5 000 000 z∏ lub karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 5.

Art. 221. Kto, b´dàc obowiàzany do podj´cia czyn-
noÊci przewidzianych w rozdziale 18 w zwiàzku z wy-
stàpieniem w otwartym funduszu niedoboru, nie do-
pe∏nia cià˝àcych na nim obowiàzków, 

podlega grzywnie do 1 000 000 z∏.

Art. 222. OdpowiedzialnoÊci karnej, przewidzianej
w przepisach art. 215—221, podlega tak˝e ten, kto do-
puszcza si´ czynów okreÊlonych w tych przepisach,
dzia∏ajàc w imieniu osoby prawnej.

Rozdzia∏ 23

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 223—228. (pomini´te).238)

Rozdzia∏ 24

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 229. 1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. powszechne
towarzystwo mo˝e zarzàdzaç jednym otwartym fundu-
szem dzia∏ajàcym na zasadach okreÊlonych w ustawie.

2. Od dnia 1 stycznia 2005 r. powszechne towarzy-
stwo mo˝e zarzàdzaç dwoma otwartymi funduszami
oznaczonymi jako odpowiednio „otwarty fundusz
emerytalny typu A” i „otwarty fundusz emerytalny ty-
pu B”.

3. Otwarty fundusz prowadzàcy dzia∏alnoÊç loka-
cyjnà, na zasadach okreÊlonych w rozdziale 15, jest
obowiàzany u˝ywaç w swojej nazwie okreÊlenia
„otwarty fundusz emerytalny typu A” nie póêniej ni˝
od dnia 1 stycznia 2005 r.

4.239) Otwarty fundusz typu B nie mo˝e lokowaç
swoich aktywów w kategoriach lokat wymienionych
w art. 141 ust. 1 pkt 3—8, 10, 12 i ust. 3 oraz w art. 143.

5. Ustalanie Êredniej wa˝onej stopy zwrotu oraz mi-
nimalnej wymaganej stopy zwrotu nast´puje odr´bnie
w odniesieniu do otwartego funduszu typu A i otwarte-
go funduszu typu B.

6. Ilekroç w niniejszej ustawie jest mowa o relacji
wartoÊci aktywów netto otwartego funduszu do war-
toÊci aktywów netto wszystkich otwartych funduszy
poczàwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., nale˝y przez to
rozumieç relacj´ wartoÊci aktywów netto otwartego
funduszu okreÊlonego typu do wartoÊci aktywów net-
to wszystkich otwartych funduszy tego samego typu.

7. Uzyskanie cz∏onkostwa w otwartym funduszu
typu B mo˝e nastàpiç nie wczeÊniej ni˝ po ukoƒczeniu
50 lat.

Art. 230. (pomini´ty).238)

Art. 230a.240) Do dnia 15 lutego 1999 r. jest zabro-
nione prowadzenie dzia∏alnoÊci akwizycyjnej, w tym
reklamowej, na rzecz otwartych funduszy emerytal-
nych oraz wykonywanie czynnoÊci akwizycyjnych na
rzecz tych funduszy.

Art. 231. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 kwiet-
nia 1999 r., z wyjàtkiem:241)

1) art. 199—214 i art. 230, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 maja 1998 r.;

2)242) art. 1—60, art. 92—94, art. 152, art. 157—164,
art. 197, art. 215—222 i art. 230a, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 1998 r.;

3)243) art. 81—85, art. 90, art. 98 i art. 189—190, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 marca 1999 r.
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238) Zamieszczone w obwieszczeniu.
239) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 95 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.

———————
240) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r.

o zmianie ustawy o pracowniczych programach emery-
talnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjono-
waniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 98, poz. 610),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 lipca 1998 r.

241) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 2
pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 240.

242) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 240.

243) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 240.
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