
 
Druk nr 2085-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 

 

 
 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 
KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 

ORAZ  KOMISJI  POLITYKI  SPOŁECZNEJ  I  RODZINY 
 

o rządowym projekcie ustawy 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 1830) 

 
 

Sejm na 44 posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2009 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2085 do 

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu 

rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje: Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny po 

rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2009 r.  

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

 
1) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 136 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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 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.”; 

- KP Lewica 

- KP PSL - przyjąć 

 

2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie: 

„2) w art. 136 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„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 może wynosić 
nie więcej niż: 

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.”; 

- KP PiS - odrzucić 

 

3) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. opłata pobierana przez otwarty 
fundusz emerytalny na podstawie art. 136 ust. 2a ustawy, o której mowa w 
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art. 1, nie może być wyższa niż kwota opłaty za zarządzanie określona w 
statucie otwartego funduszu emerytalnego na podstawie art. 136 ust. 2 
ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 2.”; 

- KP PiS - odrzucić 
 
 
 
Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r. 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Polityki Społecznej i Rodziny  Finansów Publicznych 
 
 
 (-) Sławomir Piechota  (-) Zbigniew Chlebowski 
 
  Sprawozdawca 
 
 
  (-) Konstanty Oświęcimski 



URZAD 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ STANU 
Mikotaj Do wgielewicz 

Min .MD/ ~~S@)~/DP/~~ 

Warszawa, dnia czerwca 2009 r. 

Pan 
Zbigniew Chlebowski 
Przewodniczqcy 
Komisji Finansow Publicznych 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia do dodatkowego sprawozdania Komisji Finansbw Publicznych i Komisji Polityki 
Spotecznej i Rodziny (druk nr 2085-A) o rzqdowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
organizacji i funkcjono waniu funduszy emerytalnych oraz usta wy o mianie usta wy o 
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektdrych innych ustaw (druk 
nr 1830), wyrazona na podstawie art. 9 pkt 3 w zwiqzku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej @z. U. Nr 106, 
poz. 494, z p6in. zm.), w zwiqzku z art. 42 ust. 4 Regulaminu Sejmu, pnez  Sekretarza 
Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja Dowgielewicza 

Szano wny Panie Prze w odn iczqcy, 

W zwiqzku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem Komisji (druk nr 2085- 
A)(pismo z dnia 25.06.2009 r. nr FPB-0150-172-09) pozwalam sobie wyraziC opinig iz 
zawarty w nim projekt ustawy nie jest objety prawem Unii Europejskiej. 

Z up. SEKRWARU 

Do uprzej mei wiadomoici: 
Pani Jolanta Fedak 
Minister Pracy i Polityki Spolecznej 
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