Statut Nationale‑Nederlanden
Dobrowolny Fundusz Emerytalny
Nasze Jutro 2040
I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Wprowadzenie

1.

2.

Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania
„Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny Nasze Jutro 2040”, zwanego dalej
„Funduszem”.
Wszelkie pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie
nadane im niniejszym Statutem bądź przepisami
aktów prawnych powołanych w § 3 ust. 1 pkt 1-3.
§ 2.
Nazwa

Fundusz prowadzi działalność pod nazwą
„Nationale‑Nederlanden Dobrowolny Fundusz
Emerytalny Nasze Jutro 2040”.
2. Fundusz może używać skróconej nazwy w brzmieniu
„Nationale‑Nederlanden DFE Nasze Jutro 2040”.

§ 4.
Statut Funduszu
Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Nationale‑Nederlanden Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna.
§ 5.
Przedmiot działalności
1.

Przedmiotem działalności Funduszu jest gromadzenie
środków zgodnie z przepisami Ustawy o PPK
w pracowniczych planach kapitałowych, zwanych
dalej również „PPK”, oraz ich lokowanie, zgodnie
z polityką inwestycyjną Funduszu.
2. Fundusz gromadzi wyłącznie środki Uczestników PPK.

1.

§ 3.
Podstawa prawna działalności
Fundusz prowadzi działalność zgodnie z:
1) przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych, zwanej
dalej „Ustawą o PPK”,
2) przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych, zwanej dalej „Ustawą”,
3) przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej
dalej „Ustawą o funduszach inwestycyjnych”,
4) postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Fundusz jest Funduszem Zdefiniowanej Daty, o którym
mowa w art. 38 i art. 39 Ustawy o PPK.
3. Fundusz posiada osobowość prawną.

§ 6.
Obszar działalności
Fundusz prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i za granicą.
§ 7.
Czas trwania i zdefiniowana data Funduszu

1.

1. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
2. Fundusz jest właściwy dla osób urodzonych w latach
1978–1982. Na zasadach określonych przepisami
Ustawy o PPK oraz w umowie o prowadzenie PPK,
o której mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy, zwanej dalej
„Umową o Prowadzenie PPK”, do Funduszu może
przystąpić Uczestnik PPK urodzony poza przedziałem
roczników wskazanym w poprzednim zdaniu.
3. Zdefiniowana Data Funduszu przypada na dzień
1 stycznia 2040 r.

II.

ORGANY FUNDUSZU
§ 8.
Towarzystwo

Organem Funduszu uprawnionym do zarządzania
Funduszem oraz do jego reprezentacji w stosunkach
z osobami trzecimi jest Nationale‑Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „Towarzystwem”.
2. Towarzystwo wykonuje uprawnienia i obowiązki
wynikające z zarządzania Funduszem i jego reprezentacji,
na zasadach określonych w niniejszym Statucie, Statucie
Towarzystwa oraz przepisach Ustawy o PPK, Ustawy
oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych.

2. Prezes Zarządu upoważniony jest do samodzielnego
podpisywania wszelkich dokumentów związanych
z działalnością Funduszu, za wyjątkiem dokumentów
zawierających oświadczenia woli w zakresie praw
i zobowiązań majątkowych.

1.

§ 9.
Kapitał zakładowy Towarzystwa
Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi
33.000.000,00 (trzydzieści trzy miliony) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 160 (sto
sześćdziesiąt) akcji imiennych nieuprzywilejowanych
serii A, 25 (dwadzieścia pięć) akcji imiennych
nieuprzywilejowanych serii B, 105 (sto pięć) akcji
imiennych nieuprzywilejowanych serii C
oraz 40 (czterdzieści) akcji imiennych
nieuprzywilejowanych serii D.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi
100.000,00 (sto tysięcy) złotych.

III.

§ 13.
Wskazanie Depozytariusza, jego siedziby i adresu
1.

2.

IV.

1. Towarzystwo ma siedzibę w Warszawie.
2. Adres Towarzystwa jest następujący: ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa.
§ 11.
Akcjonariusz Towarzystwa
Akcjonariuszem Towarzystwa jest NN Continental Europe
Holdings B.V. z siedzibą w Hadze, Holandia, posiadający
330 (trzysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej
100.000 (sto tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości
nominalnej 33.000.000,00 (trzydzieści trzy miliony)
złotych polskich.
§ 12.
Zasady reprezentacji Funduszu
1.
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Do reprezentowania Funduszu, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2, upoważnione są następujące osoby:
1) dwaj Członkowie Zarządu Towarzystwa działający
łącznie;
2) Członek Zarządu Towarzystwa działający łącznie
z prokurentem;
3) dwaj prokurenci działający łącznie.

Depozytariuszem Funduszu jest Bank Handlowy
w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany
dalej „Depozytariuszem”.
Adres Depozytariusza jest następujący:
ul. Senatorska 16, 00-082 Warszawa.
KOSZTY OBCIĄŻAJĄCE FUNDUSZ
§ 14.
Zasady finansowania działalności Funduszu

1.

§ 10.
Siedziba i adres Towarzystwa

DEPOZYTARIUSZ FUNDUSZU

1.

Działalność Funduszu finansowana jest bezpośrednio
z aktywów Funduszu oraz ze środków Towarzystwa,
zgodnie z przepisami Ustawy o PPK oraz Ustawy.
2. Poza wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie
Funduszem oraz wynagrodzeniem za osiągnięty wynik,
o których mowa w § 16, bezpośrednio z aktywów
Funduszu pokrywane są:
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub
banków, z których Fundusz korzysta, zawierając
transakcje w ramach lokowania aktywów
Funduszu;
2) prowizje i opłaty związane z umowami
i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach
lokowania aktywów Funduszu;
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem
aktywów Funduszu;
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych
i rozliczeniowych, z których usług Fundusz
korzysta w ramach lokowania aktywów Funduszu;
5) wynagrodzenie Depozytariusza Funduszu;
6) koszty związane z prowadzeniem rejestru
członków Funduszu;
7) podatki i opłaty, wymagane w związku
z działalnością Funduszu, w tym opłaty za
zezwolenia, jeżeli obowiązek ich poniesienia
wynika z przepisów prawa;
8) koszty ogłoszeń wymaganych w związku
z działalnością Funduszu postanowieniami Statutu
Funduszu lub przepisami prawa;
9) koszty druku i publikacji materiałów
informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami
prawa;
10) koszty likwidacji Funduszu;
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu.

3. W okresie, w którym wartość aktywów netto Funduszu
jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo pokrywa
z własnych środków koszty Funduszu, o których mowa
w ust. 2 pkt 5, 6, 8 i 9.
4. Koszty działalności Funduszu, które nie są pokrywane
bezpośrednio z aktywów Funduszu, pokrywa
Towarzystwo.
§ 15.
Wynagrodzenie Depozytariusza oraz koszty związane
z prowadzeniem rejestru członków Funduszu
Koszty, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 i 6, mogą być
pokrywane z aktywów Funduszu do wysokości:
1) 0,5% średniej wartości aktywów netto Funduszu
w danym roku kalendarzowym – gdy wartość
aktywów netto Funduszu nie jest wyższa
niż 10 000 000 zł;
2) sumy kwoty 50 000 zł i 0,05% średniej wartości
aktywów netto Funduszu w danym roku
kalendarzowym ponad kwotę 10 000 000 zł –
gdy wartość aktywów netto Funduszu jest wyższa
niż 10 000 000 zł.
§ 16.
Wynagrodzenie Towarzystwa za zarządzanie
Funduszem oraz wynagrodzenie
za osiągnięty wynik
1.
2.

3.
4.

5.

Towarzystwo pobiera wynagrodzenie za zarządzanie
Funduszem oraz wynagrodzenie za osiągnięty wynik.
Wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem wynosi
nie więcej niż 0,5% wartości aktywów netto Funduszu
w skali roku, przy uwzględnieniu ograniczenia,
o którym mowa w art. 49 ust. 5 Ustawy o PPK.
Wynagrodzenie za osiągnięty wynik wynosi 0,1%
wartości aktywów netto Funduszu w skali roku.
Wysokość parametrów służących do ustalania
wysokości wynagrodzenia Towarzystwa za
zarządzanie Funduszem będzie każdorazowo
ustalana przez Zarząd Towarzystwa w drodze
uchwały. Ustalone przez Zarząd parametry nie mogą
przekraczać wartości maksymalnej wskazanej w ust.
2 i muszą być wyższe od 0. Wysokość aktualnie
obowiązujących parametrów będzie podawana
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na
ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej
do ogłoszeń Funduszu.
Na kwotę wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem
Towarzystwo tworzy na każdy dzień wyceny rezerwę
według następującego algorytmu:
RS(d) = X*WAN(d)*(LD/LDR)
gdzie:
RS(d) – przyrost rezerwy na wynagrodzenie za
zarządzanie Funduszem na dany dzień wyceny;
X – max. 0,5% wartości aktywów netto Funduszu;
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WAN(d) – wartość aktywów netto Funduszu za
poprzedni dzień wyceny;
LD – liczba dni pomiędzy bieżącym a poprzednim
dniem wyceny;
LDR – liczba dni w roku.
6. Kwota wynagrodzenia za zarządzanie Funduszem
jest równa sumie rezerw naliczonych we wszystkich
dniach wyceny danego miesiąca i płatna do 15
dnia roboczego po zakończeniu miesiąca, za który
wynagrodzenie to jest należne.
7. Na kwotę wynagrodzenia za osiągnięty wynik,
Towarzystwo tworzy na każdy dzień wyceny rezerwę
według następującego algorytmu:
RZ(d) = WAN(d)*max(0;Y*(T/LDR)*(SZ-SR%)),
gdzie:
RZ(d) – wartość rezerwy na wynagrodzenie za
osiągnięty wynik na dany dzień wyceny, na dany rok
kalendarzowy;
WAN(d) – wartość aktywów netto Funduszu za
poprzedni dzień wyceny;
T – liczba dni pomiędzy ostatnim dniem wyceny
w poprzednim roku kalendarzowym a dniem bieżącym
(w przypadku pierwszego roku wyceny – liczba dni
wyceny pomiędzy pierwszym dniem wyceny a dniem
bieżącym);
LDR – liczba dni w roku;
Y – max. 20% wzrostu aktywów netto Funduszu na
jednostkę rozrachunkową ponad SR;
SR – stopa referencyjna, o której mowa w art. 49
ust. 3 pkt 2 Ustawy o PPK, ustalana jako średnia
arytmetyczna rentowność w 10 (słownie: dziesięciu)
dniach roboczych bezpośrednio poprzedzających
rok, za który naliczane jest Wynagrodzenie
za osiągnięty wynik, dla notowanej na Rynku
Zorganizowanym stałokuponowej obligacji Skarbu
Państwa denominowanej w walucie polskiej, której
data wykupu przypada najbliżej 5 lat od ostatniego
dnia poprzedzającego okres, za który naliczane
będzie to wynagrodzenie. Rentowność ta ustalana
jest na podstawie ceny obligacji właściwej dla potrzeb
wyceny aktywów Funduszu w danym dniu roboczym.
Rentowność w każdym dniu roboczym oraz stopa
referencyjna podlegają zaokrągleniu do trzech miejsc
po przecinku;
SZ = (WANJU(d)/WANJ(0)-1)*100%
gdzie:
WANJU(d) – wartość aktywów netto na jednostkę
rozrachunkową po pobraniu opłaty stałej w dniu
wyceny;
WANJ(0) – wartość aktywów netto na jednostkę
rozrachunkową w ostatnim dniu wyceny w poprzednim
roku kalendarzowym (10,00 zł dla pierwszego roku
wyceny).

8. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik, pobierane jest
pod warunkiem:
1) realizacji dodatniej stopy zwrotu Funduszu
za dany rok;
2) osiągnięcia w danym roku stopy zwrotu przez
Fundusz przewyższającej stopę referencyjną,
określoną w ust. 7.
9. Wynagrodzenie za osiągnięty wynik za dany rok
kalendarzowy jest obliczane na każdy dzień wyceny
w tym roku i płatne na rzecz Towarzystwa do 15 dnia
roboczego po zakończeniu tego roku.
§ 17.
Pozostałe koszty obciążające aktywa Funduszu
1.

Koszty, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 11, mogą być
pokrywane z aktywów Funduszu w wysokości nie
wyższej niż 0,5% wartości aktywów netto Funduszu
w skali roku.
2. Koszty, o których w § 14 ust. 2 pkt 1–6 i 8–10, nie mogą
odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów
wykonywania tego rodzaju usług.
V.

DZIAŁALNOŚĆ LOKACYJNA FUNDUSZU
§ 18.

1.

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości
jednostki rozrachunkowej Funduszu w wyniku
wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje
osiągnięcia celu inwestycyjnego. Fundusz lokuje
środki gromadzone w ramach PPK zgodnie
z interesem Uczestników PPK, dążąc do osiągnięcia
bezpieczeństwa i efektywności dokonywanych lokat
oraz przestrzegając zasad ograniczania ryzyka
inwestycyjnego.
2. Fundusz został utworzony w celu systematycznego
gromadzenia oszczędności przez Uczestników PPK
z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez
Uczestnika PPK 60. roku życia oraz na inne cele
określone w Ustawie o PPK.
3. Fundusz stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone w Ustawie o PPK oraz przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 37 ust. 18
tej ustawy, a także zasady i ograniczenia inwestycyjne
określone w Ustawie o funduszach inwestycyjnych
dla funduszy inwestycyjnych otwartych, przepisy art.
113 ust. 4, art. 116a i art. 116b tej ustawy oraz przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 116d tej
ustawy w zakresie, w jakim dotyczą specjalistycznych
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących
zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla
funduszu inwestycyjnego otwartego, o ile przepisy
rozdziału 6 Ustawy o PPK nie stanowią inaczej.
4. Do Funduszu nie stosuje art. 94 i art. 94a Ustawy
o funduszach inwestycyjnych, a także przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 94 ust. 7
tej ustawy.
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5. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych brane będą
pod uwagę:
1) jako główne kryteria doboru lokat:
a) zgodność z limitami i innymi ograniczeniami
inwestycyjnymi dotyczącymi danego składnika
lokat,
b) zgodność z przyjętą strategią inwestycyjną
Funduszu;
2) następujące, dodatkowe kryteria doboru dla
wskazanych poniżej kategorii lokat:
a) w przypadku akcji, praw poboru, praw do
akcji, warrantów subskrypcyjnych, kwitów
depozytowych oraz innych zbywalnych
Papierów Wartościowych inkorporujących
prawa majątkowe odpowiadające prawom
wynikającym z akcji:
– czynniki finansowe lub inne czynniki
dotyczące emitenta lub danej lokaty –
w przypadku decyzji inwestycyjnych
opartych na czynnikach fundamentalnych,
– udział procentowy w indeksach
giełdowych wchodzących w skład portfela
wzorcowego Funduszu (benchmarku)
– w przypadku decyzji inwestycyjnych
uwzględniających relatywną wagę
instrumentu finansowego w portfelu lokat,
– możliwość uzyskania lub zmiany
ekspozycji na określony rynek, sektor,
czynnik makroekonomiczny lub
czynnik rynkowy – w przypadku decyzji
opartych na przewidywaniach lub ocenie
atrakcyjności takich rynków, sektorów lub
czynników,
– oczekiwana dochodowość z tytułu
transakcji arbitrażowych lub zbliżonych do
arbitrażowych – w przypadku zawierania
tego typu transakcji,
– zgodność z określonym algorytmem
transakcji – w przypadku decyzji
inwestycyjnych realizowanych w ramach
określonych strategii ilościowych
(statystycznych),
– zgodność z decyzją alokacyjną –
w przypadku decyzji inwestycyjnych
mających na celu uzyskanie pożądanej
struktury portfela lokat,
– możliwość efektywnego ograniczenia
ryzyka – w przypadku decyzji
inwestycyjnych mających na celu redukcję
całkowitego lub relatywnego ryzyka
portfela lub ryzyka związanego z daną
lokatą,
b) w przypadku Instrumentów Rynku
Pieniężnego, o których mowa w Ustawie
o funduszach inwestycyjnych, obligacji, bonów
skarbowych, listów zastawnych, certyfikatów
depozytowych oraz innych zbywalnych
Papierów Wartościowych inkorporujących

prawa majątkowe odpowiadające prawom
z zaciągnięcia długu:
– ocena rentowności oraz ocena ryzyka
kredytowego związanego z emitentem,
daną lokatą lub grupą lokat – w przypadku
decyzji inwestycyjnych opartych na
czynnikach fundamentalnych,
– udział procentowy w indeksach
dłużnych wchodzących w skład portfela
wzorcowego Funduszu (benchmarku)
– w przypadku decyzji inwestycyjnych
uwzględniających relatywną wagę
instrumentu finansowego w portfelu lokat,
– możliwość uzyskania lub zmiany
ekspozycji na określony rynek, sektor,
czynnik makroekonomiczny lub
czynnik rynkowy – w przypadku decyzji
opartych na przewidywaniach lub ocenie
atrakcyjności takich rynków, sektorów lub
czynników,
– możliwość zapewniania odpowiedniej
płynności Funduszu, koszty transakcyjne,
dochodowość i bezpieczeństwo lokaty
– w przypadku decyzji inwestycyjnych
zawieranych w ramach zarządzania
płynnością Funduszu,
– możliwość uzyskania lub zmiany
ekspozycji walutowej – w przypadku lokat
w instrumenty denominowane w walutach
obcych,
– wpływ na parametry portfela lokat –
w przypadku decyzji inwestycyjnych
ukierunkowanych na uzyskanie
określonych parametrów portfela
Funduszu,
– oczekiwana dochodowość z tytułu
transakcji arbitrażowych lub zbliżonych do
arbitrażowych – w przypadku zawierania
tego typu transakcji,
– możliwość efektywnego ograniczenia
ryzyka – w przypadku decyzji
inwestycyjnych mających na celu redukcję
całkowitego lub relatywnego ryzyka
portfela lub ryzyka związanego z daną
lokatą,
– zgodność z określonym algorytmem
transakcji – w przypadku decyzji
inwestycyjnych realizowanych w ramach
określonych strategii ilościowych
(statystycznych),
– zgodność z decyzją alokacyjną –
w przypadku decyzji inwestycyjnych
mających na celu uzyskanie pożądanej
struktury portfela lokat;
c) w przypadku depozytów w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe – bezpieczeństwo,
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wysokość oprocentowania oraz czas trwania
depozytu, jak również możliwość jego
przedłużenia lub skrócenia;
d) w przypadku jednostek uczestnictwa,
certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów
uczestnictwa, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit.
d lub ust. 6 pkt 2 lit. f:
– ocena kosztów związanych z nabyciem
jednostek uczestnictwa, certyfikatów
inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa
oraz uczestnictwem, odpowiednio,
w funduszu inwestycyjnym, Funduszu
Zagranicznym w rozumieniu Ustawy
o funduszach inwestycyjnych lub instytucji
wspólnego inwestowania mającej siedzibę
za granicą,
– ocena polityki inwestycyjnej,
– w przypadku jednostek uczestnictwa,
certyfikatów inwestycyjnych oraz
tytułów uczestnictwa, o których
mowa w art. 37 ust. 10 Ustawy o PPK
(odzwierciedlających skład indeksu rynku
regulowanego): zgodność z decyzją
inwestycyjną dotyczącą udziału danej
klasy aktywów, danego rynku lub sektora
w strukturze portfela Funduszu oraz
płynność instrumentu finansowego.
6. Aktywa Funduszu mogą być lokowane
w następujących kategoriach lokat, zgodnie
z obowiązującymi przepisami Ustawy o PPK, Ustawy
o funduszach inwestycyjnych oraz przepisach
wykonawczych powołanych w ust. 3:
1) w ramach Części Udziałowej portfela
inwestycyjnego Funduszu:
a) akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty
subskrypcyjne, kwity depozytowe,
b) inne zbywalne Papiery Wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe
odpowiadające prawom wynikającym z akcji,
c) Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
o których mowa w Ustawie o funduszach
inwestycyjnych, których bazę stanowią
Papiery Wartościowe wymienione w lit. a lub b,
lub indeksy akcji,
d) jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych zamkniętych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez
Fundusze Zagraniczne w rozumieniu Ustawy
o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub
regulaminem lokują co najmniej 50% swoich

7.
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aktywów w kategorie lokat, o których mowa
w lit. a–c;
2) w ramach Części Dłużnej portfela inwestycyjnego
Funduszu:
a) Instrumenty Rynku Pieniężnego,
o których mowa w Ustawie o funduszach
inwestycyjnych,
b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne,
certyfikaty depozytowe,
c) inne zbywalne Papiery Wartościowe
inkorporujące prawa majątkowe
odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,
d) depozyty w bankach krajowych lub
instytucjach kredytowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe,
e) Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
o których mowa w Ustawie o funduszach
inwestycyjnych, których bazę stanowią
Papiery Wartościowe lub prawa majątkowe
wymienione w lit. a–c, lub indeksy dłużnych
Papierów Wartościowych, stopy procentowe
lub indeksy kredytowe,
f) jednostki uczestnictwa funduszy
inwestycyjnych otwartych lub
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy
inwestycyjnych zamkniętych mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez
Fundusze Zagraniczne w rozumieniu Ustawy
o funduszach inwestycyjnych oraz tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za
granicą – jeżeli, zgodnie z ich statutem lub
regulaminem, lokują co najmniej 50% swoich
aktywów w kategorie lokat, o których mowa
w lit. a–e.
Udziały Części Udziałowej i Części Dłużnej
w wartości aktywów Funduszu będą kształtowały się
następująco:
1) począwszy od roku, w którym Fundusz osiągnie
Zdefiniowaną Datę, określoną w § 7 ust. 3, udział
Części Udziałowej nie może być większy niż 15%,
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż
85% wartości aktywów Funduszu;
2) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której
mowa w pkt 1, udział Części Udziałowej nie
może być mniejszy niż 10% oraz nie może być
większy niż 30% wartości aktywów Funduszu,
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy
niż 70% oraz większy niż 90% wartości aktywów
Funduszu; w trakcie trwania tego okresu udział
Części Udziałowej będzie stopniowo zmniejszany
na rzecz Części Dłużnej;
3) w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której
mowa w pkt 2, udział Części Udziałowej nie może

być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy
niż 50% wartości aktywów Funduszu, a udział
Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50%
oraz większy niż 75% wartości aktywów Funduszu;
4) w okresie 10 lat poprzedzających datę, o której
mowa w pkt 3, udział Części Udziałowej nie
może być mniejszy niż 40% oraz nie może być
większy niż 70% wartości aktywów Funduszu,
a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy
niż 30% oraz większy niż 60% wartości aktywów
Funduszu;
5) począwszy od dnia utworzenia Funduszu do dnia
rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt 4,
udział Części Udziałowej nie może być mniejszy
niż 60% oraz nie może być większy niż 80%
wartości aktywów Funduszu, a udział Części
Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i większy
niż 40% wartości aktywów Funduszu.
8. W ramach Części Udziałowej i Części Dłużnej portfela
inwestycyjnego Funduszu, w zakresie lokat w Papiery
Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego,
aktywa Funduszu mogą być lokowane w:
1) Papiery Wartościowe emitowane, poręczone
lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski, Papiery Wartościowe
i Instrumenty Rynku Pieniężnego dopuszczone
do obrotu na Rynku Regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w Państwie
Członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym
niebędącym Rynkiem Regulowanym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym Państwie
Członkowskim oraz na Rynkach Zorganizowanych
w następujących państwach należących do
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju,
zwanej dalej „OECD”, innych niż Rzeczpospolita
Polska i Państwo Członkowskie:
a) Japonia: Nagoya Stock Exchange, Tokyo Stock
Exchange (TSE) (Japan Exchange Group, JPX);
b) Kanada: Canadian Securities Exchange (CSE),
Toronto Stock Exchange (TSX), TSX Venture
Exchange (TSXV);
c) Konfederacja Szwajcarska (Szwajcaria):
Berne eXchange (BX), SIX Swiss Exchange;
d) Królestwo Norwegii: Oslo Børs;
e) Państwo Izrael: Tel-Aviv Stock Exchange
(TASE);
f) Republika Chile: Bolsa de Corredores – Bolsa
de Valores, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa
de Santiago (Santiago Stock Exchange);
g) Republika Islandii: NASDAQ OMX Iceland
(ICEX);
h) Republika Korei (Korea Południowa): Korea
Exchange (KRX);
i) Republika Turcji: Borsa İstanbul;
j) Meksykańskie Stany Zjednoczone (Meksyk):
Bolsa Institucional de Valores (BIVA), Bolsa
Mexicana de Valores (BMV) (Mexican Stock
Exchange);

k) Nowa Zelandia: New Zealand Exchange
(NZX);
l) Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Stock
Exchange (CHX), NASDAQ Stock Market, New
York Stock Exchange (NYSE), NYSE American,
NYSE Arca Equities, NYSE Bonds, NYSE
National;
m) Związek Australijski (Australia): Australian
Securities Exchange (ASX), National Stock
Exchange of Australia (NSX).
2) Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku
Pieniężnego będące przedmiotem oferty
publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej
oferty publicznej zakładają złożenie wniosku
o dopuszczenie do obrotu, o którym mowa
w pkt 1, oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu
jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż
rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi
zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;
3) Instrumenty Rynku Pieniężnego inne niż określone
w pkt 1 i 2, jeżeli instrumenty te lub ich emitent
podlegają regulacjom mającym na celu ochronę
inwestorów i oszczędności oraz są:
a) emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank
Polski, jednostkę samorządu terytorialnego,
właściwe centralne, regionalne lub
lokalne władze publiczne Państwa
Członkowskiego, albo przez bank centralny
Państwa Członkowskiego, Europejski Bank
Centralny, Unię Europejską lub Europejski
Bank Inwestycyjny, państwo inne niż
Państwo Członkowskie, albo, w przypadku
państwa federalnego, przez jednego
z członków federacji, albo przez organizację
międzynarodową, do której należy co najmniej
jedno Państwo Członkowskie, lub
b) emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez podmiot podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi
prawem wspólnotowym, albo przez podmiot
podlegający i stosujący się do zasad, które są
co najmniej tak rygorystyczne, jak określone
prawem wspólnotowym, lub
c) emitowane przez podmiot, którego Papiery
Wartościowe są w obrocie na Rynku
Regulowanym, o którym mowa w pkt 1;
4) Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku
Pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 3,
z tym że łączna wartość tych lokat nie może
przewyższyć 10% wartości aktywów Funduszu.
9. Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości
aktywów Funduszu w zdematerializowane Papiery
Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego
wyemitowane przez jeden podmiot.
10. Limit, o którym mowa w ust. 9, wynosi 10% wartości
aktywów Funduszu, jeżeli łączna wartość lokat
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

w Papiery Wartościowe i Instrumenty Rynku
Pieniężnego podmiotów, w których Fundusz ulokował
ponad 5% wartości aktywów Funduszu nie przekroczy
40% wartości aktywów Funduszu.
Postanowień ust. 9 i 10 nie stosuje się do
depozytów i transakcji, których przedmiotem są
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,
zawieranych z podmiotami podlegającymi nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym.
Podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
dla której jest sporządzane skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, traktuje się, do celu
stosowania limitów inwestycyjnych, jako jeden
podmiot.
Fundusz może lokować do 20% wartości aktywów
Funduszu łącznie w Papiery Wartościowe lub
Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez
podmioty należące do grupy kapitałowej, o której
mowa w ust. 12.
W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Fundusz
może lokować nie więcej niż 10% wartości aktywów
Funduszu w Papiery Wartościowe lub Instrumenty
Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot
należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 12.
Łączna wartość lokat Funduszu w Papiery
Wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego,
w których Fundusz ulokował ponad 5% wartości
aktywów Funduszu, nie więcej jednak niż 10%,
wyemitowane przez podmioty należące do grupy
kapitałowej, o której mowa w ust. 12, oraz inne
podmioty, nie może przekroczyć 40% wartości
aktywów Funduszu.
Fundusz może lokować do 35% wartości aktywów
Funduszu w Papiery Wartościowe emitowane przez
Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę
samorządu terytorialnego, Państwo Członkowskie,
jednostkę samorządu terytorialnego Państwa
Członkowskiego, państwo należące do OECD
lub międzynarodową instytucję finansową, której
członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej
jedno Państwo Członkowskie.
Fundusz może lokować do 35% wartości aktywów
Funduszu w Papiery Wartościowe poręczone lub
gwarantowane przez podmioty, o których mowa
w ust. 16, przy czym łączna wartość lokat w Papiery
Wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego
wyemitowane przez podmiot, którego Papiery
Wartościowe są poręczane lub gwarantowane,
depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka
kontrahenta wynikająca z transakcji, których
przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może
przekroczyć 35% wartości aktywów Funduszu.
Fundusz może lokować powyżej 35% wartości
aktywów Funduszu w Papiery Wartościowe
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski.

19. W przypadku skorzystania z możliwości przewidzianej
w ust. 18, dotyczącej przekroczenia powołanej tam
wartości procentowej, Fundusz jest obowiązany
dokonywać lokat w Papiery Wartościowe co najmniej
sześciu różnych emisji, z tym że wartość lokaty
w papiery żadnej z tych emisji nie może przewyższać
30% wartości aktywów Funduszu.
20. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach
krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki
i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości
nieprzekraczającej 10% wartości aktywów netto
Funduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.
21. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek,
których przedmiotem są zdematerializowane Papiery
Wartościowe, na zasadach określonych w art. 102
Ustawy o funduszach inwestycyjnych.
22. Fundusz może zawierać transakcje przy zobowiązaniu
się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.
23. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w jednostki
uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych
otwartych, tytuły uczestnictwa emitowane
przez Fundusze Zagraniczne w rozumieniu
Ustawy o funduszach inwestycyjnych lub tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego
inwestowania z siedzibą za granicą spełniające
wymogi określone w art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy
o funduszach inwestycyjnych, które zgodnie z ich
statutem lub regulaminem inwestują powyżej 10%
aktywów w jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego
inwestowania.
§ 19.
1.
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Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
Instrumenty Pochodne dopuszczone do obrotu na
Rynku Regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub w Państwie Członkowskim, a także
na Rynku Zorganizowanym niebędącym Rynkiem
Regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
innym Państwie Członkowskim oraz na Rynku
Zorganizowanym w następujących, wskazanych
poniżej państwach należących do OECD innych niż
Rzeczpospolita Polska i Państwo Członkowskie, oraz
umowy mające za przedmiot Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne:
1) Kanada: Montréal Exchange;
2) Japonia: Osaka Exchange (Japan Exchange Group,
JPX), Tokyo Financial Exchange (TFX);
3) Meksykańskie Stany Zjednoczone (Meksyk):
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer)
(Mexican Derivatives Exchange);
4) Stany Zjednoczone Ameryki: Chicago Board
Options Exchange (CBOE), Chicago Board of
Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange
(CME), ICE Futures US, NASDAQ Futures (NFX),
NYSE American Options, NYSE Arca Options.

2. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa
w ust. 1, pod warunkiem że:
1) zawarcie umowy jest zgodne z celem
inwestycyjnym Funduszu, określonym w Statucie
Funduszu;
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu
lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego
związanego ze zmianą:
a) kursów, cen lub wartości Papierów
Wartościowych i Instrumentów Rynku
Pieniężnego wchodzących w skład portfela
inwestycyjnego Funduszu albo Papierów
Wartościowych i Instrumentów Rynku
Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć
do tego portfela w przyszłości, w tym umowa
pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego
związanego z tymi instrumentami
finansowymi,
b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku
z lokatami w depozyty, dłużne Papiery
Wartościowe i Instrumenty Rynku
Pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi
na zaspokojenie bieżących zobowiązań
Funduszu;
3) bazę Instrumentów Pochodnych stanowią
instrumenty finansowe, o których mowa w art.
93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, stopy procentowe, kursy walut lub
indeksy, oraz
4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów
finansowych, o których mowa w art. 93 ust. 1
Ustawy o funduszach inwestycyjnych, lub przez
rozliczenie pieniężne.
3. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, pod
warunkiem że:
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą
w Rzeczypospolitej Polskiej, Państwie
Członkowskim lub państwie należącym do OECD,
wskazanym w ust. 1, podlegający nadzorowi
właściwego organu nadzoru nad rynkiem
finansowym lub kapitałowym w tym państwie
w zakresie co najmniej takim, jak określony
w prawie Unii Europejskiej;
2) instrumenty te podlegają codziennie, w każdym
dniu roboczym, możliwej do zweryfikowania,
rzetelnej wycenie według wiarygodnie
oszacowanej wartości godziwej;
3) instrumenty te mogą zostać w każdym czasie
przez Fundusz zbyte lub pozycja w nich zajęta
może być w każdym czasie zamknięta przez
transakcję równoważącą albo zlikwidowana.
4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Funduszu zawierane będą umowy
mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne

określone w ust. 6, a przy wyborze tych instrumentów
brane będą pod uwagę następujące kryteria:
1) płynność;
2) cena lub dostępność;
3) koszty transakcyjne i rozliczeniowe;
4) ryzyko kursowe;
5) ryzyko kontrahenta (w przypadku
Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych);
przy zastrzeżeniu, że niezależnie od kryteriów
określonych powyżej, przy zawieraniu wspomnianych
umów mają zastosowanie również kryteria doboru
lokat, stosowane przy doborze instrumentu bazowego,
wskazane w § 18 ust. 5.
5. Warunkiem zastosowania Instrumentów Pochodnych,
w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów
Pochodnych, w celu zapewnienia sprawnego
zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu jest
ustalenie, że w wyniku takiego zastosowania portfel
inwestycyjny Funduszu, przy uwzględnieniu ekspozycji
na instrumenty stanowiące bazę Instrumentów
Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych
Instrumentów Pochodnych, spełniać będzie założenia
polityki inwestycyjnej Funduszu, w tym w zakresie
dotyczącym profilu ryzyka Funduszu oraz ograniczeń
i limitów inwestycyjnych dotyczących poszczególnych
składników lokat Funduszu, oraz że takie
zastosowanie zapewni sprawne zarządzanie portfelem
inwestycyjnym Funduszu, w związku z wystąpieniem
co najmniej jednej spośród następujących przesłanek:
1) wykorzystanie Instrumentu Pochodnego umożliwia
realizację założonej strategii inwestycyjnej
Funduszu;
2) Instrument Pochodny jest bardziej płynny niż
instrument bazowy;
3) koszty transakcyjne są niższe w przypadku
Instrumentu Pochodnego niż w przypadku lokaty
w instrument bazowy.
6. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem
inwestycyjnym Funduszu zawierane będą umowy
mające za przedmiot następujące Instrumenty
Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty
Pochodne:
1) kontrakty terminowe, których bazę stanowią:
instrumenty finansowe, o których mowa w art.
93 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, stopy procentowe, kursy walut lub
indeksy;
2) opcje, których bazę stanowią: instrumenty
finansowe, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2
lub 4 Ustawy o funduszach inwestycyjnych, stopy
procentowe, kursy walut lub indeksy;
3) kontrakty na różnicę;
4) transakcje forward na kurs waluty;
5) transakcje FRA (forward rate agreement);
6) transakcje swap na stopę procentową;
7) transakcje swap na ryzyko kredytowe;
8) transacje swap oparte na indeksach;
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8.
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10.

11.

12.

13.

9) transakcje swap oparte na Papierach
Wartościowych;
10) walutowe transakcje swap;
11) walutowe transacje swap na stopę procentową;
12) warranty opcyjne.
Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których
mowa w § 18 ust. 9 – 19, Fundusz uwzględnia wartość
Papierów Wartościowych lub Instrumentów Rynku
Pieniężnego stanowiących bazę Instrumentów
Pochodnych.
Postanowień ust. 7 nie stosuje się w przypadku
Instrumentów Pochodnych, których bazę stanowią
indeksy.
Fundusz może nabywać papiery wartościowe
z wbudowanym Instrumentem Pochodnym, pod
warunkiem że papiery te spełniają kryteria, o których
mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy o funduszach
inwestycyjnych, a wbudowany Instrument Pochodny:
1) może wpływać na część bądź na wszystkie
przepływy pieniężne, wynikające z papieru
wartościowego funkcjonującego jako umowa
zasadnicza, zgodnie ze zmianami stóp
procentowych, cen instrumentów finansowych,
kursów wymiany walut, indeksów, ratingów lub
innych czynników, i tym samym funkcjonować jak
samodzielny instrument pochodny;
2) nie jest ściśle powiązany ryzykiem i cechami
ekonomicznymi z ryzykiem i cechami
ekonomicznymi umowy zasadniczej;
3) ma znaczący wpływ na profil ryzyka oraz wycenę
papierów wartościowych.
Fundusz może nabywać Instrumenty Rynku
Pieniężnego z wbudowanym Instrumentem
Pochodnym, pod warunkiem że instrumenty te
spełniają kryteria, o których mowa w art. 93a
Ustawy o funduszach inwestycyjnych, a wbudowany
Instrument Pochodny spełnia odpowiednio kryteria,
o których mowa w ust. 9.
Instrumenty finansowe, w przypadku których
wbudowany Instrument Pochodny może zostać
również zbyty przez wyłączenie z umowy zasadniczej,
nie są uznawane za Papiery Wartościowe lub
Instrumenty Rynku Pieniężnego z wbudowanym
Instrumentem Pochodnym. W takim przypadku
wbudowany Instrument Pochodny jest traktowany jako
odrębny Instrument Pochodny.
Jeżeli Papier Wartościowy lub Instrument Rynku
Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument
Pochodny, wartość wbudowanego Instrumentu
Pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez
Fundusz limitów inwestycyjnych.
Do transakcji, których przedmiotem są Instrumenty
Pochodne, w tym Niewystandaryzowane
Instrumenty Pochodne, stosuje się przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 116d Ustawy
o funduszach inwestycyjnych. W szczególności,
w przypadku transakcji, których przedmiotem są
Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne,

Fundusz obowiązany jest ustalać wartość ryzyka
kontrahenta, na zasadach określonych w powołanych
wyżej przepisach wykonawczych.
VI.

TRYB ORAZ WARUNKI ZAWARCIA
I ROZWIĄZANIA UMOWY O PROWADZENIE
PPK, WPŁATY DOKONYWANE DO PPK
ORAZ OPŁATY OBCIĄŻAJĄCE UCZESTNIKA PPK

5. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o Prowadzenie PPK
Fundusz udostępnia Uczestnikowi PPK informację
o zawarciu tej umowy. Informacja o zawarciu
umowy przekazywana jest w postaci elektronicznej
pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym
Nośniku.
§ 22.
Rozwiązanie Umowy o Prowadzenie PPK

§ 20.
1.
Fundusz prowadzi rachunki PPK na zasadach określonych
w Ustawie o PPK, Ustawie, Ustawie o funduszach
inwestycyjnych, Statucie oraz w Umowie o Prowadzenie
PPK.
§ 21.
Tryb oraz warunki zawarcia Umowy
o Prowadzenie PPK
Umowa o Prowadzenie PPK, o której mowa w art.
14 ust. 1 Ustawy o PPK zawierana jest z Funduszem
przez Podmiot Zatrudniający w imieniu i na rzecz Osób
Zatrudnionych w Podmiocie Zatrudniającym, przed
upływem terminu określonego przepisami Ustawy
o PPK dla zawarcia tej umowy.
2. Z zastrzeżeniem kolejnych ustępów, oświadczenie
woli Podmiotu Zatrudniającego, składane w imieniu
i na rzecz Osoby Zatrudnionej, o zawarciu Umowy
o Prowadzenie PPK składane jest w postaci
elektronicznej, w tym za pośrednictwem serwisu
elektronicznego, jeżeli Fundusz udostępnił taką
funkcjonalność. Umowa o Prowadzenie PPK
jest zawierana pomiędzy Funduszem a Osobami
Zatrudnionymi, których Dane Identyfikujące
Uczestnika PPK zostały wskazane przez Podmiot
Zatrudniający w informacji zgłoszeniowej
przekazywanej Funduszowi w postaci elektronicznej,
w tym za pośrednictwem serwisu elektronicznego,
jeżeli Fundusz udostępnił taką funkcjonalność.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się do zmiany informacji
zgłoszeniowej, w tym w zakresie aktualizacji jej treści
w związku z przystąpieniem danej Osoby Zatrudnionej
do Umowy o Prowadzenie PPK. Zmiana, o której
mowa powyżej, obowiązuje od dnia otrzymania
przez Instytucję Finansową treści zmian informacji
zgłoszeniowej, stosownie do wymogów, o których
mowa w niniejszym paragrafie.
4. Przed przekazaniem do Funduszu informacji
zgłoszeniowej, zgodnie z postanowieniami ust. 2–3,
Podmiot Zatrudniający weryfikuje, czy względem
każdej z Osób Zatrudnionych, których dotyczy ta
informacja, spełnione zostały przesłanki wymagane
przepisami Ustawy o PPK dla zawarcia w imieniu i na
rzecz tych osób Umowy o Prowadzenie PPK, w tym
czy Dane Identyfikujące Uczestnika PPK są pełne
i prawidłowe.

Umowa o Prowadzenie PPK jest zawierana na czas
nieokreślony.
2. Umowa o Prowadzenie PPK może zostać
rozwiązana w stosunku do danego Uczestnika PPK
w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie
o PPK. W takim przypadku Umowa o Prowadzenie
PPK ulega rozwiązaniu w stosunku do tego Uczestnika
PPK z dniem umorzenia wszystkich jednostek
rozrachunkowych zapisanych na Rachunku PPK
Uczestnika PPK.

1.
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§ 23.
Wpłaty dokonywane do PPK
1.

Z dniem, w którym Uczestnik PPK stał się stroną
Umowy o Prowadzenie PPK Fundusz otwiera takiemu
Uczestnikowi PPK Rachunek PPK, na którym
ewidencjonuje się wpłaty dokonywane do PPK na
zasadach określonych przepisami Ustawy o PPK,
zwane dalej „Wpłatami do PPK”, dopłaty roczne,
o których mowa w art. 32 ust. 1 Ustawy o PPK, zwane
dalej „Dopłatami Rocznymi”, wpłaty powitalne,
o których mowa w art. 31 ust. 1 Ustawy o PPK, zwane
dalej „Wpłatami Powitalnymi”, przyjęte i dokonane
Wypłaty Transferowe, Wypłatę oraz inne operacje na
Rachunku PPK.
2. Wpłaty do PPK dokonywane są na wskazany w tym
celu rachunek bankowy Funduszu.
3. Wpłatę do PPK uznaje się za dokonaną w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
1) środki pieniężne wpłynęły na rachunek bankowy,
o którym mowa w ust. 2, w kwocie umożliwiającej
rozliczenie wpłat na podstawie dokumentów lub
informacji, o których mowa w pkt 2;
2) Fundusz otrzymał dokumenty lub informacje
wymagane dla przyporządkowania otrzymanej
wpłaty danemu Uczestnikowi PPK oraz
do przeliczenia takiej wpłaty na jednostki
rozrachunkowe Funduszu.
§ 24.
Przeliczenie wpłat do PPK na jednostki rozrachunkowe
Przeliczenie wpłat do PPK na jednostki rozrachunkowe
Funduszu oraz dopisanie jednostek rozrachunkowych do
Rachunku PPK Uczestnika PPK następuje niezwłocznie po
spełnieniu warunków określonych w § 23 ust. 3.

§ 25.
Termin realizacji Zwrotu na wniosek Uczestnika PPK
Zwrot dokonywany na wniosek Uczestnika PPK następuje
w formie pieniężnej nie później niż w terminie 30 dni po
dniu otrzymania poprawnego wniosku Uczestnika PPK
o dokonanie Zwrotu.
§ 26.
Opłaty obciążające Uczestnika PPK
1.

Od Wpłat do PPK, Dopłat Rocznych, Wpłat
Powitalnych, przyjętych Wypłat Transferowych, wpłat
dokonanych w ramach Konwersji, wpłat środków
przekazanych zgodnie z art. 87 ust. 21 Ustawy o PPK,
oraz od Wypłat, Zwrotów i Wypłat Transferowych
dokonywanych z PPK, Fundusz nie pobiera żadnych
opłat, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Realizacja w danym roku kalendarzowym
nie więcej niż dwóch Konwersji jest bezpłatna. Z tytułu
realizacji każdej kolejnej Konwersji pobiera się opłatę
w wysokości 1% wartości środków podlegających
nabyciu w ramach Konwersji w Funduszu, przy czym
wysokość tej opłaty może zostać obniżona w drodze
uchwały Zarządu Towarzystwa. W takim przypadku
informacja o wysokości obniżonej opłaty, o której
mowa powyżej, zostanie podana do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie na ogólnodostępnej
stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń
Funduszu.
VII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNDUSZU
§ 27.
Ogłaszanie prospektu
1.

2.

3.

4.

5.
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Fundusz ogłasza raz w roku prospekt informacyjny
zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie oraz
w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.
Prospekt informacyjny Funduszu zawiera
w szczególności:
1) Statut Funduszu,
2) informacje na temat wyników działalności
inwestycyjnej Funduszu,
3) zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe
Funduszu.
Wszelkie informacje dotyczące Funduszu są
ogłaszane na ogólnodostępnej stronie internetowej
przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu. Prospekt
informacyjny będzie dodatkowo ogłaszany
w dzienniku Rzeczpospolita.
Fundusz ogłasza prospekt informacyjny w terminie
nie dłuższym niż 3 tygodnie od daty zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego Funduszu przez
Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Na stronie, o której mowa w ust. 3, ogłasza się
również o zamiarze połączenia Funduszu z innym

Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, będącym
Funduszem Zdefiniowanej Daty, w przypadkach
określonych w Ustawie o PPK.
§ 28.
Udostępnianie kluczowych informacji dla inwestorów
Fundusz sporządza i udostępnia kluczowe informacje dla
inwestorów na zasadach określonych w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r.
uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1286/2014 w sprawie dokumentów
zawierających kluczowe informacje, dotyczących
detalicznych produktów zbiorowego inwestowania
i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
(PRIIP) przez ustanowienie regulacyjnych standardów
technicznych w zakresie prezentacji, treści, przeglądu
i zmiany dokumentów zawierających kluczowe informacje
oraz warunków spełnienia wymogu przekazania takich
dokumentów.
§ 29.
Zmiany Statutu
1.

Zmiana Statutu Funduszu następuje w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, za zezwoleniem
KNF – z zastrzeżeniem wyjątków określonych
przepisami prawa.
2. O każdej zmianie Statutu Fundusz powiadamia
Uczestników PPK poprzez zamieszczenie treści zmian
oraz jednolitego tekstu Statutu na ogólnodostępnej stronie
internetowej przeznaczonej do ogłoszeń Funduszu.
3. O fakcie dokonania ogłoszenia Towarzystwo informuje
KNF.
4. KNF może zezwolić na skrócenie terminu 5 miesięcy,
o którym mowa w ust. 4, jeżeli nie naruszy to interesu
Uczestników PPK albo jeżeli wymaga tego interes
Uczestników PPK.
§ 30.
Informacja o stanie Rachunku PPK
1.

Fundusz, w terminie do ostatniego dnia lutego
każdego roku, przekazuje Uczestnikowi PPK, w postaci
elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści
na Trwałym Nośniku, lub na wniosek Uczestnika PPK
w postaci papierowej, roczną informację o wysokości
środków zgromadzonych na jego Rachunku PPK,
o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek
w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych
transakcjach zrealizowanych na Rachunku PPK
Uczestnika PPK w poprzednim roku kalendarzowym.
2. Fundusz, na żądanie Uczestnika PPK, obowiązany
jest udzielić informacji określającej pieniężną wartość
środków zgromadzonych na jego Rachunku PPK.
3. Fundusz stosuje następujące tryby i formy
dostarczania informacji w przypadku, o którym mowa
w ust. 2:

1)

na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany
przez Uczestnika PPK,
2) za pośrednictwem serwisu elektronicznego,
dostępnego po zalogowaniu, jeżeli Fundusz
udostępnił taką funkcjonalność,
3) w postaci papierowej.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31.
Likwidacja Funduszu następuje w przypadkach i na
zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
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