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Za∏àcznik nr 2

I. TABELA STANOWISK, KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO, DODATKU FUNKCYJNEGO
I WYMAGA¡ KWALIFIKACYJNYCH WÓJTÓW (BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST),

STAROSTÓW I MARSZA¸KÓW WOJEWÓDZTW

Lp. Stanowisko

Kwota w z∏otych Wymagane
kwalifikacje

wynagro-
dzenie

zasadnicze

dodatek
funkcyjny

wykszta∏-
cenie

liczba
lat

pracy

1 2 3 4 5 6

1 Prezydent m.st. Warszawy 5 360 2 210 — —

2 Prezydent miasta (miasta na prawach
powiatu) powy˝ej 300 tys. mieszkaƒców 3 910—5 050 1 650—2 210 — —

3 Prezydent miasta (miasta na prawach
powiatu) 3 910—5 050 1 340—1 860 — —

4 Wójt, burmistrz w gminie:
— powy˝ej 100 tys. mieszkaƒców
— powy˝ej 15 tys. do 100 tys.

mieszkaƒców
— do 15 tys. mieszkaƒców

3 910—5 050

3 610—4 740
3 300—4 430

1 340—1 860

1 340—1 860
1 030—1 490

— —

5 Starosta w powiecie:
— powy˝ej 120 tys. mieszkaƒców
— powy˝ej 60 tys. do 120 tys.

mieszkaƒców
— do 60 tys. mieszkaƒców

3 910—5 050

3 610—4 740
3 300—4 430

1 340—1 860

1 340—1 860
1 030—1 490

— —

6 Marsza∏ek województwa w województwie:
— powy˝ej 2 mln mieszkaƒców
— do 2 mln mieszkaƒców

4 330—5 360
4 330—5 050

1 650—2 210
1 650—2 210

— —
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 marca 2004 r.

w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-
rytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z póên. zm.1)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady ustalania stopy zwrotu otwar-
tego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „fun-

———————
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.



duszem”, i Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszyst-
kich funduszy, w tym zasady zaokràglania ustalo-
nych wielkoÊci;

2) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru
przez fundusz o wysokoÊci stopy zwrotu funduszu
oraz sposób i termin przekazywania przez fundusz
informacji o wysokoÊci tej stopy na ogólnodost´p-
nej stronie internetowej;

3) sposób podawania przez organ nadzoru do pu-
blicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa˝onej
stopy zwrotu wszystkich funduszy, o której mowa
w art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych, zwanej dalej „ustawà”;

4) sposób i termin zawiadamiania organu nadzoru
przez fundusz o wartoÊci aktywów netto funduszu
i wartoÊci jednostki rozrachunkowej.

§ 2. 1. Fundusz ustala wysokoÊç stopy zwrotu,
zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy, w pierwszym dniu ro-
boczym nast´pujàcym po ostatnim dniu roboczym
miesiàca rozliczeniowego.

2. Fundusz niezw∏ocznie po ustaleniu wysokoÊci
stopy zwrotu, nie póêniej jednak ni˝ do godziny 930 na-
st´pnego dnia roboczego, zawiadamia organ nadzoru
o wysokoÊci stopy zwrotu. Wzór zawiadomienia okre-
Êla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç dokonane przez:

1) dostarczenie do siedziby organu nadzoru;

2) przekazanie faksem na numer wskazany przez or-
gan nadzoru;

3) przekazanie drogà elektronicznà, na warunkach
okreÊlonych przez organ nadzoru.

4. Fundusz zamieszcza na ogólnodost´pnej stronie
internetowej informacj´ o wysokoÊci stopy zwrotu
w terminie i w sposób, o których mowa w ust. 2. 

§ 3. 1. WysokoÊç Êredniej wa˝onej stopy zwrotu
wszystkich funduszy organ nadzoru ustala, zgodnie
z art. 173 ustawy, niezw∏ocznie po sprawdzeniu zgod-
noÊci informacji przekazanych w zawiadomieniach,
o których mowa w § 2 ust. 2 i § 7 ust. 1, z bie˝àcymi in-
formacjami, o których mowa w art. 195 ustawy, za
dzieƒ wyceny przypadajàcy na ostatni dzieƒ roboczy
miesiàca rozliczeniowego.

2. WysokoÊç Êredniej wa˝onej stopy zwrotu
wszystkich funduszy jest podawana do publicznej wia-
domoÊci przez organ nadzoru, niezw∏ocznie po jej
ustaleniu, przez:

1) przekazanie jej do wiadomoÊci agencji informacyj-
nych, wskazanych przez organ nadzoru zgodnie
z art. 169 ustawy;

2) umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie organu nadzoru;

3) publikowanie informacji o niej na ogólnodost´p-
nej stronie internetowej.

§ 4. WartoÊç jednostki rozrachunkowej, na potrze-
by ustalenia stopy zwrotu funduszu, oblicza si´ z do-
k∏adnoÊcià okreÊlonà w przepisach o rachunkowoÊci
funduszy emerytalnych, z uwzgl´dnieniem § 6.

§ 5. WysokoÊç stopy zwrotu funduszu oraz Êred-
niej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich funduszy ustala
si´ do trzech miejsc po przecinku, z uwzgl´dnieniem
§ 6. 

§ 6. Przy obliczaniu wartoÊci jednostki rozrachun-
kowej, na potrzeby ustalenia stopy zwrotu funduszu,
i ustalaniu stopy zwrotu oraz Êredniej wa˝onej stopy
zwrotu wszystkich funduszy zaokràgla si´ otrzymane
wartoÊci w nast´pujàcy sposób:

1) jeÊli nast´pna cyfra po ostatniej cyfrze, do której ob-
licza si´ lub ustala wartoÊç, mieÊci si´ w przedziale
0—4, zaokràgla si´ otrzymanà wartoÊç w dó∏;

2) jeÊli nast´pna cyfra po ostatniej cyfrze, do której
oblicza si´ lub ustala wartoÊç, mieÊci si´ w prze-
dziale 5—9, zaokràgla si´ wartoÊç jednostki rozra-
chunkowej w gór´.

§ 7. 1. Fundusz zawiadamia organ nadzoru o war-
toÊci aktywów netto i wartoÊci jednostki rozrachunko-
wej tego funduszu do godziny 930 dnia roboczego na-
st´pujàcego po dniu, w którym wartoÊci te zosta∏y
ustalone. 

2. Zawiadomienie jest dokonywane wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

3. Do zawiadomienia przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje
si´ odpowiednio.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
———————
2) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania stopy zwrotu
i Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich otwartych fun-
duszy emerytalnych, sposobu i terminu zawiadamiania
Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi przez
otwarty fundusz emerytalny o wysokoÊci stopy zwrotu
otwartego funduszu emerytalnego, wartoÊci aktywów net-
to i wartoÊci jednostki rozrachunkowej otwartego fundu-
szu emerytalnego oraz sposobu podawania przez Prezesa
Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi do pu-
blicznej wiadomoÊci wysokoÊci Êredniej wa˝onej stopy
zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,
a tak˝e sposobu i terminu przekazywania przez otwarty
fundusz emerytalny informacji o wysokoÊci stopy zwrotu
funduszu do agencji informacyjnej (Dz. U. Nr 63, poz. 404).
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Za∏àcznik nr 2
WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WARTOÂCI AKTYWÓW NETTO I WARTOÂCI JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Z DNIA .......

Dziennik Ustaw Nr 47 — 2626 — Poz. 449 i 450

450
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie obj´cia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia
okreÊlonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
— Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
23 kwietnia 2002 r. w sprawie obj´cia przepisami Pra-

wa geologicznego i górniczego prowadzenia okreÊlo-
nych robót podziemnych z zastosowaniem techniki
górniczej (Dz. U. Nr 62, poz. 561) w § 1 w ust. 1 pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) w celu ochrony zabytków w kopalniach soli
„Bochnia” w Bochni i „Wieliczka” w Wieliczce,
w Kopalni DoÊwiadczalnej W´gla Kamiennego
„M-300” w likwidacji w Zabrzu oraz w Kopalni
Zabytkowej — Muzeum w Tarnowskich Górach,”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

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

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055 oraz
z 2003 r. Nr 223, poz. 2219.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 9 marca z 2004 r. (poz. 449)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOÂCI STOPY ZWROTU OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO 
ZA OKRES OD ....... ROKU DO ....... ROKU

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsi´biorców

WartoÊç jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiàca
rozliczeniowego

WartoÊç jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiàca
rozliczeniowego przypadajàcego przed 36. miesiàcami

Stopa zwrotu

Data i podpis upowa˝nionej osoby:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego

Siedziba i adres otwartego funduszu emerytalnego

Numer powszechnego towarzystwa emerytalnego z rejestru przedsi´biorców

WartoÊç aktywów netto

WartoÊç jednostki rozrachunkowej 

Data i podpis upowa˝nionej osoby:


