
Na podstawie art. 142 ust. 5 i art. 155 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lu-
tego 2004 r. w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci
aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo-
˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach
lokat, oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze eme-
rytalne (Dz. U. Nr 32, poz. 276) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) 40 % wartoÊci aktywów — w przypadku lo-

katy w akcjach, prawach do akcji, obliga-
cjach zamiennych na akcje, prawach poboru
spó∏ek notowanych na regulowanym rynku
gie∏dowym oraz akcjach narodowych fun-
duszy inwestycyjnych, przy czym lokaty
w akcjach, prawach do akcji, obligacjach za-
miennych na akcje oraz prawach poboru
spó∏ek notowanych na rynku równoleg∏ym
nie mogà przekroczyç 7,5 % wartoÊci akty-
wów;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) 10 % wartoÊci aktywów — w przypadku lo-

katy w certyfikatach inwestycyjnych emito-
wanych przez fundusze inwestycyjne za-
mkni´te;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) 40 % wartoÊci aktywów — w przypadku lo-

katy w zabezpieczonych, w wysokoÊci war-
toÊci nominalnej wraz z ewentualnym
oprocentowaniem, obligacjach emitowa-

nych przez podmioty inne ni˝ jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, ich zwiàzki lub
miasto sto∏eczne Warszawa, które zosta∏y
dopuszczone do publicznego obrotu;”;

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku lokat aktywów funduszu w akcje,

prawa do akcji, prawa poboru i kwity depozy-
towe, o których mowa w § 1 pkt 3—5, lokaty
funduszu nie mogà stanowiç wi´cej ni˝ 10 %
jednej emisji, a gdy udzia∏ papierów warto-
Êciowych spó∏ki w aktywach funduszu nie
przekracza 1 %, lokaty funduszu mogà stano-
wiç nie wi´cej ni˝ 20 % jednej emisji akcji
spó∏ki. Suma aktywów funduszu ulokowanych
w emisjach akcji spó∏ek, w których lokaty fun-
duszu stanowià wi´cej ni˝ 10 % jednej emisji
akcji, nie mo˝e stanowiç wi´cej ni˝ 5 % warto-
Êci aktywów tego funduszu. W przypadku lokat
aktywów funduszu w kategoriach lokat, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 6, lokaty funduszu nie
mogà stanowiç wi´cej ni˝ 35 % jednej emisji.”;

3) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Fundusz nie mo˝e nabywaç jednostek uczest-

nictwa zbywanych przez fundusze inwestycyj-
ne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwe-
stycyjne otwarte, lub certyfikatów inwestycyj-
nych emitowanych przez fundusze inwestycyj-
ne zamkni´te, zarzàdzane przez towarzystwo
funduszy inwestycyjnych, którego akcjonariu-
szami sà akcjonariusze powszechnego towa-
rzystwa zarzàdzajàcego funduszem lub pod-
mioty z nimi zwiàzane.”.

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

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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1814

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci aktywów 
otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, 

oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne

1815
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 lipca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie iloÊci nominalnych zawartoÊci opakowaƒ jednostkowych towarów
paczkowanych1)

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128,

poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465 i Nr 96,
poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 75/106/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie

zbli˝enia ustawodawstwa paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcego opakowywania wed∏ug obj´toÊci pewnych p∏ynów w for-
mie towarów paczkowanych (Dz. Urz. WE L 42 z 15.02.1975).


