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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 18 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów
i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 99 ust. 6 ustawy z dnia 28 sierp-
nia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 oraz
z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
9 marca 2004 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyce-
ny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 51, poz. 493) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w § 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rynek wyceny — wyodr´bniony pod wzgl´-
dem organizacyjnym i finansowym, dzia∏a-
jàcy regularnie system, zapewniajàcy jedna-
kowe warunki zawierania transakcji oraz po-
wszechny i równy dost´p do informacji
o tych transakcjach; za rynek wyceny uznaje
si´ równie˝ elektroniczny rynek skarbowych
papierów wartoÊciowych MTS Poland, zwa-

ny dalej „MTS Poland”, prowadzony przez
MTS — CeTO S.A.;”,

b) w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) MTS Poland:

— kurs fixingowy, a je˝eli nie jest oficjalnie
ustalony na rynku wyceny, to

— kurs odniesienia ustalony przez organi-
zatora rynku wyceny,”;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku d∏u˝nych skarbowych papierów
wartoÊciowych, dla których ustalany jest kurs
fixingowy na MTS Poland, rynkiem wyceny
jest MTS Poland.”;

3) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. WartoÊç akcji zdematerializowanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538), lecz nienotowanych na ryn-

ku wyceny, jest równa wartoÊci akcji tego emi-
tenta notowanych na rynku wyceny.”;

4) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fun-
dusze inwestycyjne zamkni´te sà wyceniane
wed∏ug ostatniej ceny ich wykupu, a je˝eli sà
notowane na rynku wyceny i by∏y przedmio-

tem obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje
si´ szczegó∏owe zasady okreÊlone w § 3
ust. 1.”.

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