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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lutego 2004 r.

w sprawie op∏aty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytu∏u wyp∏at transferowych

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia
28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên.
zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób obliczania, po-
boru oraz wysokoÊç op∏aty uiszczanej przez cz∏onka
otwartego funduszu emerytalnego, z w∏asnych Êrod-
ków, na rzecz powszechnego towarzystwa emerytal-
nego, z tytu∏u wyp∏aty transferowej dokonywanej
w razie przystàpienia cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego do innego otwartego funduszu emery-
talnego przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu skróty oznaczajà:

1) ustawa — ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2) fundusz — otwarty fundusz emerytalny;

3) towarzystwo — powszechne towarzystwo emery-
talne;

4) op∏ata — op∏at´, o której mowa w § 1.

§ 3. WysokoÊç op∏aty wynosi:

1) 160 z∏, je˝eli od ostatniego dnia miesiàca, w któ-
rym uzyskano cz∏onkostwo w funduszu zgodnie
z art. 81 ustawy, do dnia dokonania wyp∏aty trans-
ferowej z rachunku cz∏onka w funduszu do innego
funduszu up∏yn´∏o nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy;

2) 80 z∏, je˝eli od ostatniego dnia miesiàca, w którym
uzyskano cz∏onkostwo w funduszu zgodnie

z art. 81 ustawy, do dnia dokonania wyp∏aty trans-
ferowej z rachunku cz∏onka w funduszu do innego
funduszu up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 12 miesi´cy, ale
mniej ni˝ 24 miesiàce.

§ 4. 1. Fundusz wysy∏a informacj´ w formie pisem-
nej cz∏onkowi funduszu przyst´pujàcemu do innego
funduszu, niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni
roboczych, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym
mowa w art. 84 ustawy, o wysokoÊci op∏aty oraz wska-
zuje rachunek pieni´˝ny, na który ma byç przekazana.

2. Informacja o wysokoÊci op∏aty jest przesy∏ana
cz∏onkowi funduszu po stwierdzeniu prawid∏owoÊci
zawiadomienia, o którym mowa w art. 84 ustawy.

§ 5. Op∏at´ uwa˝a si´ za uiszczonà przez cz∏onka
funduszu, je˝eli wp∏ynie ona na rachunek pieni´˝ny
wskazany przez fundusz do siódmego dnia miesiàca,
w którym jest dokonywana wyp∏ata transferowa.

§ 6. Po dokonaniu wyp∏aty transferowej towarzy-
stwo rozlicza op∏at´ i w przypadku ró˝nicy pomi´dzy
op∏atà wp∏aconà a nale˝nà, o której mowa w § 3, do-
konuje zwrotu ró˝nicy op∏aty na wskazany przez cz∏on-
ka funduszu rachunek pieni´˝ny albo w formie przeka-
zu pocztowego na wskazany przez cz∏onka funduszu
adres.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r.2)

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie
zasad obliczania oraz maksymalnej wysokoÊci op∏at po-
bieranych przez otwarty fundusz emerytalny z tytu∏u wy-
p∏at transferowych (Dz. U. Nr 77, poz. 507).

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 60, poz. 702, z 2001 r.
Nr 8, poz. 64 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 124,
poz. 1153, Nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88,
poz. 439, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu
G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148,

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,

poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2125.


