
§ 4. Dokonanie wpisu do rejestru w przypadkach
przewidzianych w ustawie podlega nast´pujàcym
op∏atom: 

1) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 263 ustawy:

a) funduszu zagranicznego — równowartoÊç
w z∏otych 4 000 euro,

b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi sub-
funduszami — równowartoÊç w z∏otych 
4 500 euro,

c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà
w paƒstwie nale˝àcym do EEA — równowar-
toÊç w z∏otych 4 000 euro,

d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzie-
lonymi subfunduszami z siedzibà w paƒstwie
nale˝àcym do EEA — równowartoÊç w z∏otych
4 500 euro;

2) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 278 ustawy:

a) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibà
w paƒstwie nale˝àcym do OECD innym ni˝ paƒ-
stwo cz∏onkowskie lub paƒstwo nale˝àce do
EEA — równowartoÊç w z∏otych 4 000 euro,

b) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzie-
lonymi subfunduszami z siedzibà w paƒstwie
nale˝àcym do OECD innym ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie lub paƒstwo nale˝àce do EEA — rów-
nowartoÊç w z∏otych 4 500 euro.

§ 5. 1. WysokoÊç op∏at, o których mowa w § 2—4,
ustala si´ przy zastosowaniu Êredniego kursu walut

obcych og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski na
dzieƒ wydania decyzji udzielajàcej zezwolenia albo
zgody, albo w dniu dokonania wpisu do rejestru.

2. Op∏aty, o których mowa w § 2—4, uiszcza si´ na
rachunek bie˝àcy — subkonto dochodów Komisji Pa-
pierów WartoÊciowych i Gie∏d, w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji, o której mowa w ust. 1, albo
dokumentu potwierdzajàcego dokonanie wpisu do re-
jestru.

§ 6. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do
op∏at, o których mowa w § 2 i 3, nale˝nych w zwiàzku
z wydaniem decyzji udzielajàcej zezwolenia lub zgody
przed dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, je˝eli do-
r´czenie decyzji nastàpi∏o po tym dniu.

2. Do op∏at nale˝nych w zwiàzku z dor´czeniem de-
cyzji udzielajàcej zezwolenia lub zgody przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoÊci, szczegó-
∏owego sposobu ustalania oraz warunków i terminów
uiszczania op∏at za zezwolenia i zgody udzielane przez
Komisj´ Papierów WartoÊciowych i Gie∏d (Dz. U.
Nr 208, poz. 1764).

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

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyj´cia Uzupe∏nienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstw, lata 2004—2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
Nr 116, poz. 1206) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przyjmuje si´ Uzupe∏nienie Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoÊci przed-

si´biorstw, lata 2004—2006, stanowiàce za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

(Za∏àcznik do rozporzàdzenia jest zawarty w oddzielnym za∏àczniku do niniejszego numeru)

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner


