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Powszechne Towarzystwa Emerytalne
Pracownicze Towarzystwa Emerytalne
Banki Depozytariusze
(wg rozdzielnika)

Szanowni Panstwo,

Maj~c

na wzglydzie koniecznosc zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania funduszy
emerytalnych, proszy o przyjycie ponizszej opinii Urzydu Komisji Nadzoru Finansowego
w sprawie lokowania aktyw6w funduszy emerytalnych w lokaty denominowane w walutach
panstw byd~cych czlonkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub czlonkami Organizacji Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz
klasyfikacji lokat funduszy jako lokaty denominowane w walucie krajowej b~dz
denominowane w walucie innej niz krajowa.
Zgodnie z przepisem art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 201 3 r. poz. 989 z p6zn.
zm., dalej: ustawa), aktywa funduszu emerytalnego mog~ bye lokowane w aktywa
denominowane w zlotych lub w walutach panstw byd~cych czlonkami Unii Europejskiej lub
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub czlonkami Organizacji
Wsp6lpracy Gospodarczej i Rozwoju, natomiast regulacja zawarta w art. 141 ust. 5 ustawy
stanowi, ze l~czna wartos6 lokat aktyw6w otwartego funduszu emerytalnego w aktywach
denominowanych w walucie innej niz krajowa nie moze przekroczyc 30% wartosci tych
aktyw6w. Miec jednak trzeba na wzglydzie przepis art. 22 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie niekt6rych ustaw w zwiqzku z okre:Heniem zasad wyplat emerytur ze srodk(5w
zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1717, dalej:
ustawa zmieniaj~ca), w swietle kt6rego w okresie od dnia wejscia w zycie wzmiankowanego
aktu normatywnego do dnia 31 grudnia 2015 r. l~czna wartosc lokat aktyw6w otwartego
funduszu emerytalnego w aktywach denominowanych w walucie innej niz krajowa nie moze
przekroczyc 10% wartosci aktyw6w w okresie od dnia wejscia w zycie ustawy zmieniaj~cej
do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz 20% wartosci aktyw6w w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r.
do dnia 31 grudnia 2015 r.
Normodawca kreuj~c powyzsze ograniczenie inwestycyjne dla otwartych funduszy
emerytalnych odwolal siy do jednoznacznej w swej wymowie okolicznosci, a mianowicie
denominowania aktyw6w otwartego funduszu emerytalnego w zlotych lub w walutach panstw
obcych. Chodzi tu zatem o t(( cechy instrumentu finansowego skladaj~cego siy na aktywa
otwartego funduszu emerytalnego, kt6ra odnosi siy do waluty, w jakiej wyra:lony zostal dany
instrument tinansowy. Za bezsprzeczne nalezy uznac twierdzenie, iz tworz~c art. 141
ust. 4 i 5 ustawy oraz przepis art. 22 ustawy zmieniaj~cej ustawodawca znal i uwzglydnil
reguly jyzyka polskiego, w kt6rym sformulowane s~ przepisy prawa. Jesli ustawodawca
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