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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz

niektórych innych ustaw
(druk nr 591 )

USTAWA z dnia 28 sierpnia 1997 r. O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU
FUNDUSZY EMERYTALNYCH (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.)

Art. 134.
1. Otwarty fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w następujący sposób:

[1) w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, z
zastrzeżeniem, że potrącenie to jest dokonywane przed przeliczeniem składek na
jednostki rozrachunkowe; ]

<1. Otwarty fundusz może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia
określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie większej niż 3,5 %, z
tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na jednostki
rozrachunkowe.>

2) (uchylony);
3) (uchylony).

2. Kwoty stanowiące równowartość opłat, o których mowa w ust. 1, otwarty fundusz
przekazuje niezwłocznie na rzecz powszechnego towarzystwa.

Art. 136.
1. Koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów funduszu,

stanowiące równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których
pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, oraz
koszty związane z przechowywaniem tych aktywów, stanowiące równowartość
wynagrodzenia depozytariusza, są pokrywane przez fundusz bezpośrednio z jego
aktywów.

2. Pracowniczy fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty
zarządzania funduszem przez pracownicze towarzystwo w wysokości nie wyższej niż
0,05 % wartości zarządzanych aktywów netto w skali miesiąca. Opłata ta jest obliczana
na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i płatna w ostatnim dniu
roboczym każdego miesiąca.

[2a. Otwarty fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty
zarządzania funduszem przez towarzystwo według stawki ustalonej w statucie, jednak
nieprzekraczającej kwot obliczonych według następującej skali:
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Wysokość aktywów netto
(w mln zł)

Miesięczna opłata

za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:

ponad  do

  8.000  0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca

 8.000  20.000  3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8.000 mln zł wartości aktywów netto,
w skali miesiąca

20.000  35.000  8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

35.000  65.000  13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

65.000  20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65.000 mln zł wartości aktywów
netto, w skali miesiąca

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i
płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.]

<2a. Otwarty fundusz może pokrywać bezpośrednio ze swoich aktywów także koszty
zarządzania funduszem przez towarzystwo według stawki ustalonej w statucie,
jednak nieprzekraczającej kwot obliczonych według następującej skali:

Wysokość aktywów
netto

(w mln zł)

Miesięczna opłata

za zarządzanie otwartym funduszem od aktywów netto wynosi:

ponad  do

  8 000  0,045 % wartości aktywów netto w skali miesiąca

 8 000  20 000 3,6 mln zł + 0,04 % nadwyżki ponad 8 000 mln zł wartości
aktywów netto, w skali miesiąca

20 000 35 000 8,4 mln zł + 0,032 % nadwyżki ponad 20 000 mln zł wartości
aktywów netto, w skali miesiąca

35 000 45 000 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 000 mln zł wartości
aktywów netto, w skali miesiąca

45 000 15,5 mln zł

Kwota ta jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto funduszu i
płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.>

2b. Otwarty fundusz może finansować ze swoich aktywów koszty wynikłe z otwarcia
rachunku premiowego, o którym mowa w art. 182a.

3. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto funduszu, o której mowa w ust. 2 i
2a, nie uwzględnia się wartości lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, oraz lokat
w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające
siedzibę za granicą, o których mowa w art. 143 ust. 1.
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USTAWA z dnia 27 sierpnia 2003 r. O ZMIANIE USTAWY O ORGANIZACJI I
FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH
USTAW (Dz. U. Nr 170, poz. 1651)

Art. 1.
W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
(pkt 1-52 pominięto)
[53) w art. 134 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłacanych składek, nie

większej niż 3,5 %, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek
na jednostki rozrachunkowe.",]

b) uchyla się pkt 2 i 3;

[Art. 6.
W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz emerytalny
może pobierać opłaty wyłącznie w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z
wpłacanych składek, z tym że potrącenia dokonuje się przed przeliczeniem składek na
jednostki rozrachunkowe w wysokości ustalonej w statucie, jednak nie wyższej niż:
1) 7 % kwoty z wpłaconych składek w latach 2004-2010;
2) 6,125 % kwoty z wpłaconych składek w roku 2011;
3) 5,25 % kwoty z wpłaconych składek w roku 2012;
4) 4,375 % kwoty z wpłaconych składek w roku 2013.]

[Art. 7.
 W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.:
1) koszty zarządzania otwartym funduszem przez towarzystwo, o których mowa w art. 136

ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie mogą
przekroczyć maksymalnej wysokości kosztów zarządzania funduszem, pokrywanych
bezpośrednio ze swoich aktywów w kwocie ustalonej w statucie w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy;

2) organ nadzoru może wyrazić zgodę na podwyższenie kwoty, o której mowa w pkt 1, jeżeli
jest to uzasadnione koniecznością zapewnienia konkurencji pomiędzy otwartymi
funduszami lub interesem członków otwartego funduszu.]

[Art. 13.
W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz może podwyższyć wysokość opłaty
pobieranej w formie potrącenia określonej procentowo kwoty z wpłaconych składek,
określonej w statucie otwartego funduszu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, zgodnie z
art. 6 niniejszej ustawy.]

Art. 16.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2003 r.;
2) art. 1 pkt 46, 58-60, 63, 64 oraz art. 3 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia

2004 r.;
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3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44, 45, 49, 53 lit. b, pkt 54-57, 69-71, 73, 79, art. 3
pkt 2 oraz art. 6 i 7, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz 80-85, które wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia
2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;
6) art. 1 pkt 89, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 r.;
7) art. 1 pkt 78, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2005 r.;

[8) art. 1 pkt 53 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.]


