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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lutego 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której nast´puje uzy-
skanie cz∏onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu sk∏adania oÊwiadczenia o ma∏-
˝eƒskich stosunkach majàtkowych cz∏onka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwarte-
go funduszu emerytalnego o ka˝dorazowej zmianie w stosunku do treÊci takiego oÊwiadczenia, obejmujàcej 

Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka

Na podstawie art. 85 pkt 1 i 2 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) 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.

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia
umowy, na podstawie której nast´puje uzyskanie
cz∏onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, spo-
sobu i terminu sk∏adania oÊwiadczenia o ma∏˝eƒskich
stosunkach majàtkowych cz∏onka otwartego funduszu
emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego fundu-
szu emerytalnego o ka˝dorazowej zmianie w stosunku
do treÊci takiego oÊwiadczenia, obejmujàcej Êrodki
zgromadzone na rachunku cz∏onka (Dz. U. Nr 84,
poz. 534), wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba przyst´pujàca do otwartego fundu-
szu emerytalnego sk∏ada funduszowi dekla-
racj´ przystàpienia do tego funduszu na for-
mularzu umowy udost´pnionym przez ten
fundusz.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z formularzem umowy, o którym mo-
wa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny
udost´pnia ostatnio og∏oszony prospekt in-
formacyjny funduszu.”;

2) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) imienne wskazanie osoby lub osób fizycz-
nych, którym w razie Êmierci osoby przyst´-
pujàcej do otwartego funduszu emerytalne-
go zostanà wyp∏acone Êrodki niewykorzy-
stane zgodnie z art. 131 ustawy,”;

3) w § 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) informacj´ o skutkach rozwiàzania umowy
z otwartym funduszem emerytalnym lub re-
zygnacji z cz∏onkostwa w funduszu przed
up∏ywem terminu, o którym mowa
w art. 119 ust. 2 ustawy, oraz oÊwiadczenie
osoby przyst´pujàcej do funduszu o znajo-
moÊci tych skutków,”,

b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) informacj´ o obowiàzkach, okreÊlonych
w § 6, 7 i 9, oraz o zakresie danych przeka-
zywanych do otwartego funduszu emerytal-
nego przez jego cz∏onka w celu wykonania
tych obowiàzków.”;

4) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Otwarty fundusz emerytalny informuje osob´
przyst´pujàcà do funduszu o numerze rachun-
ku w funduszu przez wpisanie go do formula-
rza umowy albo przekazanie pisemnej infor-
macji o tym numerze w terminie 30 dni od
dnia uzyskania przez fundusz informacji z Za-
k∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o dokonaniu
odpowiedniego wpisu lub zmian w Central-
nym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 2004 r., z wyjàtkiem § 1 pkt 3 lit. b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.
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