
Poprawki do projektu ustawy o zmianie niektorych ustaw w zwi^zku z

okresleniem zasad wyplaty emerytur ze srodkow zgromadzonych w otwartych

funduszach emerytalnych (druki nr 1946 i ).

1) wart. 4:

a) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„ 12) w rozdziale 9 dodaje si$ art. lOOc-WOe w brzmieniu:

,,Art. lOOc. 1. Po otrzymaniu przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oswiadczenia,

o ktorym mowa w art. 11 Id lub w przypadku niezlozenia przez czlonka takiego

oswiadczenia po osiqgniqciu przez czlonka wieku nizszego o 2 miesiqce od wieku

emerytalnego, o ktorym mowa wart. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych informuje otwarty fundusz o obowiqzku przekazania srodkow

zgromadzonych na rachunku czlonka otwartego funduszu na fundusz emerytalny

FUS.

2. Otwarty fundusz umarzajednostki rozrachunkowe z rachunku czlonka otwartego

funduszu po uzyskaniu informacji, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Kazdego miesiqca umorzeniu podlega liczba jednostek rozrachunkowych

b^dqcych ilorazem liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku

czlonka otwartego funduszu emerytalnego i wyrazonej w miesiqcach roznicy mi$dzy

wiekiem emerytalnym, o ktorym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, a wiekiem czlonka

otwartego funduszu wedlugstanu na dzieh umorzenia jednostek rozrachunkowych.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzqdzenia:

1) sposob i tryb informowania przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych otwartego

funduszu o obowiqzku przekazania srodkow zgromadzonych na rachunku czlonka

otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS, w zwiqzku ze zlozeniem przez

czlonka oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 11 Id lub osiqgni^ciem przez

ubezpieczonego wieku nizszego o 2 miesiqce od wieku emerytalnego, o ktorym

mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczen Spolecznych oraz wzor takiego oswiadczenia, biorqc pod

uwagq koniecznosc zapewnienia ochrony interesu ubezpieczonych, prawidlowosci



przekazywania srodkow pozostajqcych na rachunku ubezpieczonego oraz

uwzglqdniajqc wymogi kompletnosci oswiadczenia;

2) sposob i tryb dokonywania rozliczen miqdzy Zakladem Ubezpieczen

Spolecznych a otwartym funduszem emerytalnym w zwiqzku z obowiqzkiem

przekazania srodkow zgromadzonych na rachunku czlonka otwartego funduszu na

fundusz emerytalny FUS, w zwiqzku ze zlozeniem przez czlonka oswiadczenia, o

ktorym mowa w art. 11 Id lub osiqgnigciem przez ubezpieczonego wieku nizszego o

2 miesiqce od wieku emerytalnego, o ktorym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, w

taki sposob, aby w miesiqcu, w ktorym ubezpieczony ukonczy wiek emerytalny, o

ktorym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, na rachunku ubezpieczonego nie pozostawala

zadnajednostka rozrachunkowa. ";",

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„ 16) dodaje si$ art. I lie i art. llldw brzmieniu:

,,Art. lllc. 1. Otwarty fundusz, po poinformowaniu przez Zaklad Ubezpieczen

Spolecznych o obowiqzku przekazania srodkow zgromadzonych na rachunku

czlonka otwartego funduszu na fundusz emerytalny FUS w zwiqzku ze zlozeniem

przez czlonka oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 11 Id lub osiqgniqciem przez

ubezpieczonego wieku nizszego o 2 miesiqce od wieku emerytalnego, o ktorym

mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z

Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, przekazuje na rachunek wskazany przez

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych czqsc srodkow zgromadzonych na rachunku

czlonka otwartego funduszu, odpowiadajqcq wartosci umorzonych jednostek

rozrachunkowych, o ktorych mowa w art. lOOc ust. 2.

2. Po otrzymaniu z Zakladu Ubezpieczen Spolecznych informacji o dniu ustania

czlonkostwa, o ktorym mowa w art. 81 ust. 10, przekazuje Zakladowi Ubezpieczen

Spolecznych dane, o ktorych mowa w art. 82 i art. 83.

Art. 11 Id. Czlonek otwartego funduszu emerytalnego moze na 3 miesiqce przed

osiqgniqciem wieku nizszego o 10 lat od wieku emerytalnego i nie pozniej niz do

pierwszego dnia miesiqca poprzedzajqcego miesiqc, w ktorym ukonczy wiek

emerytalny o ktorym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, zlozyc w Zakladzie

Ubezpieczen Spolecznych pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego



uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu

art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. opodpisie elektronicznym (Dz. U. z

2013 r. poz. 262), profllu zaufanego ePUAP, w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujqcych

zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), lub innych technologii

umozliwiajqcych identyfikacj? okreslonych na podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizujqcych

zadania publiczne, przez system teleinformatyczny udostgpniony bezplatnie przez

Zaklad, oswiadczenie o woli przekazywania do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych

srodkow zgromadzonych na rachunku czlonka otwartego funduszu

emerytalnego. "; ";

2) w art. 5:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) wart. 22:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czqsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,92% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,38% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 3, 5 lub 7 % podstawy wymiaru skladki wedlug wyboru

ubezpieczonego jest ewidencjonowana przez Zaklad na subkoncie, o

ktorym mowa w art. 40a, w przypadku nieodprowadzania lub

zaprzestania odprowadzania skladki do otwartego funduszu

emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ",

2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„ 8) po art. 39 dodaje si$ art. 39a w brzmieniu:

,,Art. 39a. 1. Poczqwszy od dnia 1 lipca 2014 r., nie czqsciej niz raz na dwa

lata, czlonek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba, ktorej Zaklad

ewidencjonuje skladk$ na subkoncie, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 3, moze zlozyc

do Zakladu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego



uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, w

rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie

elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), profilu zaufanego ePUAP, w

rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dzialalnosci podmiotow realizujqcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.

235) lub innych technologii umozliwiajqcych identyfikacjq okreslonych na

podstawie art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

dzialalnosci podmiotow realizujqcych zadania publiczne, przez system

teleinformatyczny udostqpniony bezplatnie przez Zaklad, zgodne ze wzorem

oswiadczenie o:

1) przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego skladki, o ktorej

mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1, poczqwszy od skladki oplaconej za miesiqc,

w ktorym zlozono wniosek;

2) zmianie funduszu emerytalnego na inny niz ten, ktorego jest

czlonkiem;

3) zewidencjonowaniu skladki, o ktorej mowa w art. 22 ust. 3 pkt 3, na

subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, poczqwszy od skladki oplaconej

za miesiqc, w ktorym zlozono wniosek.

2. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze

rozporzqdzenia, wzory oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, uwzglqdniajqc, ze

w jego tresci znajduje si$ aktualny wykaz wszystkich nazw otwartych funduszy

emerytalnych, oraz biorqc pod uwag$ koniecznosc zapewnienia ochrony

interesu ubezpieczonych, prawidlowosci przekazywania lub ewidencjonowania

skladek oraz uwzglqdniajqc wymogi kompletnosci oswiadczenia.

3. W przypadku osob, ktorych skladka byla ewidencjonowana na subkoncie

zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 3 i ktore nie byly czlonkami otwartego funduszu

emerytalnego, przepisy art. 39 ust. 1 i la stosuje si$ odpowiednio.

4. W przypadku zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1,

ubezpieczony oswiadcza, ze chce, aby skladka byla przekazywana do

otwartego funduszu emerytalnego, ktorego jest czlonkiem albo wpisuje nazw$

otwartego funduszu emerytalnego, do ktorego ma bye przekazywana skladka, a

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych informuje o tym wpisany w oswiadczeniu

otwartyfundusz emerytalny.

5. W przypadku zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy

rozdzialu 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu

funduszy emerytalnych stosuje si$ odpowiednio.



6. Jezeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym w oswiadczeniu, o

ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, otwartym funduszem emerytalnym, skladka, o

ktorej mowa w art. 22 ust. 3:

1) pkt 1, jest przekazywana do otwartego funduszu emerytalnego,

ktorego ubezpieczony jest czlonkiem - w przypadku ubezpieczonego

bqdqcego czlonkiem otwartego funduszu emerytalnego;

2) pkt 3, jest ewidencjonowana na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a

- w przypadku ubezpieczonego niebqdqcego czlonkiem otwartego

funduszu emerytalnego. ";";

3) skresla si$ art. 12;

4) skresla si$ art. 24;

5) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,74%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

6) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,93% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,37% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku



nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartegofunduszu emery talnego, o ktorym mow a w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111.", ";

7) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,73%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

8) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czqsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,94% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalne go,

2) 4,3 6% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emery talnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

9) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,72%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

10) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:



„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czgsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,95% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,35% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

11) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi$kszej niz 1,71%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

12) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,96% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,3 4% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";



13) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,70%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

14) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,97% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalne go,

2) 4,33%podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl$dnieniem art. 111. ", ";

15) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,69%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

16) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:



1) 2,98% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalnego,

2) 4,3 2% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mow a w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emery talne go,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art, 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartegofunduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

17) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,68%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

18) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 2,99% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalnego,

2) 4,31% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartegofunduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

19) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

10



,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,67%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

20) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czgsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalne go,

2) 4,30% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartegofunduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

21) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiffcszej niz 1,66%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

22) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,01% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybrane go przez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalnego,
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2) 4,29% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ", ";

23) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,65%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

24) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,02% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,28% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

25) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonejprocentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,64%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

26) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 191 aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 900 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

27) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,03% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalne go,

2) 4,27%podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalne go,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalne go, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";
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28) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,63%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

29) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197a w brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mow a w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni^znq w wysokosci 2 800 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci."; ";

30) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,04% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,26% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d
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- z uwzgl$dnieniem art. 111. ", ";

31) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac opiaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,62%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

32) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mow a w art. 39 a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 700 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

33) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,05% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalne go,

2) 4,25% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonow ana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,
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3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaktad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ", ";

34) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac optaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,61%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

35) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czqsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,06% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,2 4% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mow a w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

36) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama
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zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 600 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";

37) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,07% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,2 3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonow ana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonow ana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

38) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i
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naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni$znq w wysokosci 2 500 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

39) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,60%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

40) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni$znq w wysokosci 2 400 000 zl

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

41) w art. 5 w pkt 3 lit, a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,08% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybrane go przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalne go,
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2) 4,2 2% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zakladna subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mow a w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

42) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,59%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

43) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,58%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

44) w art, 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,09% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,21% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku
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nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otw art ego funduszu emerytalne go, o ktorym mow a w ust. 3d

- z uwzglgdnieniem art. 111. ", ";

45) w art 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197a w brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spotecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zamerajqca informacje o ohvartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzeez towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 300 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

46) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,57%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

47) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,10% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybrane go przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalne go,
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2) 4,20% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartegofunduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ", ";

48) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,56%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

49) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,55%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe."; ";

50) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,11% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranegoprzez ubezpieczonego otwartegofunduszu emerytalnego,

2) 4,19% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartegofunduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

21



nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mow a w ust, 3d

- z uwzglgdnieniem art. 111. ", ";

51) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lub funduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 200 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

52) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lub funduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kart> pienigznq w wysokosci 2 100 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";
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53) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,12% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,18% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

54) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,13% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,11% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

55) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,54%,
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z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

56) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,53%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

57) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,14% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,16% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust, 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

58) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi
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dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 2 000 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

59) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czqsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,15% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,15% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

60) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,52%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

61) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197 aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama
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zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 900 000 zl

3. Decyzji administracyjnej', o ktdrej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

62) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,51%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

63) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,16% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,14% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ", ";

64) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 191 a w brzmieniu:
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,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze deeyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu karg pieniqznq w wysokosci 1 800 000 zl.

3. Deeyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";

65) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,17% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,13%podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

66) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,, 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,18% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,
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2) 4,12% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do ofaartegofunduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

ohvartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglgdnieniem art. 111. ", ";

67) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych sktadek, nie wigkszej niz 1,50%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

68) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,49%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

69) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. L W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mow a w art. 39 a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i
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naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 700 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

70) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197a vt brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 7, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lub funduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 600 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

71) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,48%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

72) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,19% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,
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2) 4,ll%podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% pods tawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzgl^dnieniem art. 111. ", ";

73) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si(> art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni^znq w wysokosci 1 500 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

74) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,47%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

75) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:
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,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 Hpcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni^znq w wysokosci 1 400 000 zl

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci.";";

76) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czqsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,20% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otw art ego funduszu emerytalnego,

2) 4,10%podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglqdnieniem art. 111. ", ";

77) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,46%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";
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78) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,45%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

79) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,44%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

80) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si(> art. 197 aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mow a w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu ofoeslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 300 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";

81) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197 aw brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen
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spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si$ do otw>artychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 200 000 zl

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";

82) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,43%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe, ";";

83) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,42%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

84) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Czgsc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,21% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwar tego funduszu emerytalne go,

2) 4,09%podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalne go,
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3) 7,3% podstawy wymiaru skladkijest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otwartego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglgdnieniem art. 111. ", ";

85) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,41%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

86) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 191 a w brzmieniu:

,,Art. 197a. 1. W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqee, ze

reklama odnosi si$ do otwartychfunduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje to~warzyst\\>u lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieniqznq w wysokosci 1 100 000 zl.

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci."; ";

87) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,40%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";
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88) w art. 4 pkt 42 otrzymuje brzmienie:

„ 42) po art. 197 dodaje si$ art. 197aw brzmieniu:

,,Art. 197a. L W roku, w ktorym mogq bye skladane oswiadczenia, o ktorych

mowa w art. 39a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemic ubezpieczen

spolecznych, od dnia 1 stycznia do dani 31 lipcajest zakazana reklama

zawierajqca informacje o otwartych funduszach lub informacje sugerujqce, ze

reklama odnosi si(> do otwartych funduszy.

2. W przypadku naruszenia zakazu okreslonego w ust. 1, organ nadzoru, w

drodze decyzji administracyjnej, nakazuje towarzystwu lub podmiotowi

dzialajqcemu na rzecz towarzystwa lubfunduszu zaprzestanie tego naruszenia i

naklada na towarzystwo lub podmiot dzialajqcy na rzecz towarzystwa lub

funduszu kar$ pieni^znq w wysokosci 1 000 000 zl

3. Decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nadaje rygor

natychmiastowej wykonalnosci. ";";

89) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,39%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

90) w art. 5 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„ a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Cz$sc skladki na ubezpieczenie emerytalne wynoszqca:

1) 3,22% podstawy wymiaru skladki jest odprowadzana przez Zaklad

do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego,

2) 4,08% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez

Zaklad na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku

odprowadzania skladki do otwartego funduszu emerytalnego,

3) 7,3% podstawy wymiaru skladki jest ewidencjonowana przez Zaklad

na subkoncie, o ktorym mowa w art. 40a, w przypadku
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nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania skladki do

otw>artego funduszu emerytalnego, o ktorym mowa w ust. 3d

- z uwzglgdnieniem art. 111. ", ";

91) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,38%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

92) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) *w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,37%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

93) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,36%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

94) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,35%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

95) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:
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,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej nit 1,34%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

96) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,33%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

97) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,32%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

98) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,31%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

99) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,30%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si? przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";
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100) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wigkszej niz 1,29%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

101) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,28%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

102) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,27%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

103) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,26%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

104) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wi^kszej niz 1,25%,
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z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

105) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,24%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

106) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,23%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

107) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie m^kszej niz 1,22%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

108) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 7,27%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

109) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,20%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

110) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,19%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

111) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ohvarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,18%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

112) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,17%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

113) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wigkszej niz 1,16%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";
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114) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. O^arty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wypiacanych skladek, nie wigkszej niz 1,15%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

115) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,14%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

116) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,13%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

117) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,12%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

118) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,11%,
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z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

119) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,10%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

120) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,09%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

121) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,08%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si(> przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

122) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,07%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

123) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

ofoeslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, me wiqkszej niz 1,06%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

124) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,05%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

125) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,04%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

126) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wiqkszej niz 1,03%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

127) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 1,02%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";
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128) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych sktadek, nie wiqkszej niz 1,01%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem sktadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

129) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych sktadek, nie wiqkszej niz 1,00%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem sktadek na jednostki

rozrachunkowe.";";

130) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych sktadek, nie wiqkszej niz 0,99%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem sktadek na jednostki

rozrachunkowe.";";

131) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych sktadek, nie wigkszej niz 0,98%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem sktadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

132) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych sktadek, nie wiqkszej niz 0,97%,
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z tym ze potrqcenia dokonuje si(> pried przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

133) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

t,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,96%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

134) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,95%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

135) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,94%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

136) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skladek, nie wi^kszej niz 0,93%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

137) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac optaty wytqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,92%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

138) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,91%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

139) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,90%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

140) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ L Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,89%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe.";";

141) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,88%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";
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142) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,87%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

143) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,86%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

144) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z 'wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,85%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

145) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) *w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,84%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

146) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wi^kszej niz 0,83%,
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z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

147) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,82%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si(> przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

148) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wigkszej niz 0,81%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

149) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,80%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

150) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skladek, nie wiqkszej niz 0,79%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skladek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

151) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formic potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skiadek, nie wi^kszej niz 0,78%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skiadek na jednostki

rozrachunkowe. "; ";

152) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skiadek, nie wiqkszej niz 0,77%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skiadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

153) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skiadek, nie wigkszej niz 0,76%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skiadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

154) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wytqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyplacanych skiadek, nie wi^kszej niz 0,75%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skiadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";

155) w art. 4 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) w art. 134 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylqcznie w formie potrqcenia

okreslonej procentowo kwoty z wyptacanych skiadek, nie wiqkszej niz 0,74%,

z tym ze potrqcenia dokonuje si$ przed przeliczeniem skiadek na jednostki

rozrachunkowe. ";";
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