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ROZDZ IAŁ I .  POSTANOWIENIA  OGÓLNE  

§ 1.  

DEFINICJE 
Użyte w niniejszym Statucie wyrażenia mają następujące znaczenie: 

1) Agent Transferowy – podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr Uczestników 
Funduszu oraz subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu oraz wykonuje inne 
czynności na rzecz Funduszu lub Towarzystwa, 

2) Aktywa Funduszu – mienie Subfunduszy obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat 
Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Subfundusze oraz pożytki z tych praw, 

3) Aktywa Subfunduszu - mienie Subfunduszu, obejmujące środki pieniężne z tytułu wpłat 
Uczestników, środki pieniężne, prawa nabyte przez Subfundusz oraz pożytki z tych praw, 

4) Depozytariusz –  podmiot, o którym mowa w art. 72 Ustawy, wykonujący funkcję depozytariusza 
Funduszu, w tym który prowadzi rejestr aktywów Funduszu oraz przechowuje Aktywa Funduszu, 

5) Dzień Wyceny – dzień, w którym dokonuje się wyceny Aktywów Funduszu, Aktywów Subfunduszu, 
ustalana jest Wartość Aktywów Netto, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu i Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę Uczestnictwa. Dniem tym jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna 
sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

6) Fundusz – Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty,  
7) Część Dłużna – część Aktywów Funduszu, która jest lokowana w następujące instrumenty: 

a) instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w Ustawie, 
b) obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, 
c) inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom 

z zaciągnięcia długu, 
d) depozyty bankowe, 
e) instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa 

w Ustawie, 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 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, 

8) Część Udziałowa – część Aktywów Funduszu, która jest lokowana w następujące instrumenty 
finansowe: 
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, 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 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-c, 

9) Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto 
danego Subfunduszu określone Statutem i Ustawą, 

10) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, 
11) Konwersja – jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu i nabycie, za środki 

pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym 
będącym funduszem zdefiniowanej daty, zarządzanym przez Towarzystwo, lub w subfunduszu 



zdefiniowanej daty wydzielonym w innym funduszu inwestycyjnym z wydzielonymi 
subfunduszami, zarządzanym przez Towarzystwo, 

12) OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
13) państwo członkowskie – państwo inne niż Rzeczpospolita Polska, które jest członkiem Unii 

Europejskiej, 
14) PPK – pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy o PPK, 
15) Rejestr – elektroniczna ewidencja danych dotycząca danego Uczestnika Funduszu, wraz z 

wydzielonymi w ramach Rejestru subrejestrami danego Uczestnika Funduszu, na których 
ewidencjonowane są Jednostki Uczestnictwa poszczególnych Subfunduszy,  

16) rejestr Uczestników – elektroniczna ewidencja danych dotycząca wszystkich Uczestników 
Funduszu, z wydzielonymi subrejestrami Uczestników Funduszu dla każdego Subfunduszu, 

17) Subfundusz, Subfundusze – określony subfundusz lub wszystkie subfundusze wydzielone w 
Funduszu,  

18) Statut – statut Funduszu, 
19) Towarzystwo – Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, 
20) Trwały Nośnik – trwały nośnik informacji w rozumieniu art. 2 pkt 41) Ustawy, 
21) Uczestnik – Uczestnik PPK, na którego rzecz jest zapisana w Rejestrze przynajmniej część 

Jednostki Uczestnictwa, 
22) Uczestnik PPK - osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, w imieniu i na rzecz której 

podmiot zatrudniający zawarł Umowę o prowadzenie PPK z Funduszem, 
23) Umowa o prowadzenie PPK –umowa o zarządzanie PPK, o której mowa w Rozdziale 3 Ustawy o 

PPK, 
24) Umowa o zarzadzanie PPK –umowa o zarządzanie PPK, o której mowa w Rozdziale 2 Ustawy o 

PPK, 
25) Ustawa – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 
26) Ustawa o PPK – ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 
27) Wartość Aktywów Netto – wartość Aktywów Funduszu pomniejszona o zobowiązania Funduszu w 

Dniu Wyceny,  
28) Wartość Aktywów Netto Subfunduszu – wartość aktywów danego Subfunduszu pomniejszona o 

zobowiązania tego Subfunduszu w Dniu Wyceny , 
29) Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa - Wartość Aktywów Netto Subfunduszu 

podzielona przez liczbę Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu w Dniu Wyceny. Wartość Aktywów 
Netto na Jednostkę Uczestnictwa oblicza się dla każdej kategorii Jednostek Uczestnictwa 
oddzielnie, 

30) Zamiana –jednoczesne odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie, za 
środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa w innym Subfunduszu. 

 

§ 2.  

FUNDUSZ 
1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny 

Otwarty. 
2. Fundusz może posługiwać się skróconą nazwą: Millennium PPK SFIO. 
3. Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym w rozumieniu przepisów Ustawy.  
4. Siedzibą i adresem Funduszu jest siedziba i adres Towarzystwa, o których mowa w § 5 ust. 2. 
5. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony. 
6. Utworzenie Funduszu wymaga: 

1) nadania Funduszowi Statutu przez Towarzystwo; 
2) zawarcia przez Towarzystwo z Depozytariuszem umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza 

funduszu inwestycyjnego; 
3) wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych. 

7. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, Towarzystwo niezwłocznie składa wniosek 
do sądu rejestrowego o wpisanie Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych. 

8. Z wpłat dokonywanych do Funduszu Towarzystwo tworzy portfele inwestycyjne Subfunduszy. 
9. Przedmiotem działalności Funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie, w 

określone w Ustawie oraz Ustawie o PPK papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne 
prawa majątkowe, w najlepiej pojętym interesie Uczestników Funduszu i zgodnie z celem 
inwestycyjnym określonym w Statucie, przestrzegając ustawowego ograniczania ryzyka 
inwestycyjnego.  

10. Fundusz prowadzi działalność jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi 
subfunduszami. 

11. Nie przewiduje się utworzenia w Funduszu rady inwestorów. W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie 
Uczestników. 



12. W Funduszu działa Komitet Audytu, o którym mowa w art. 128 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 
r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1089). 

§ 3.  

SUBFUNDUSZE 
1. W ramach Funduszu wydzielone są Subfundusze: 

1) Subfundusz Emerytura 2025, 
2) Subfundusz Emerytura 2030, 
3) Subfundusz Emerytura 2035, 
4) Subfundusz Emerytura 2040, 
5) Subfundusz Emerytura 2045, 
6) Subfundusz Emerytura 2050, 
7) Subfundusz Emerytura 2055, 
8) Subfundusz Emerytura 2060, 
9) Subfundusz Emerytura 2065. 

2. Subfundusze nie posiadają osobowości prawnej. 
3. Wszystkie Subfundusze są subfunduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK. 
4. Zobowiązania Subfunduszu obciążają tylko ten Subfundusz. 
5. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu, obciążają Subfundusze na zasadach określonych w 

odpowiednich postanowieniach Statutu dotyczących danego Subfunduszu.  
6. Fundusz informuje w sposób określony w § 109 ust. 2 o aktualnie oferowanych Subfunduszach. 
 

§ 4.  

TWORZENIE SUBFUNDUSZY 
Fundusz może tworzyć nowe subfundusze, będące subfunduszami zdefiniowanej daty w rozumieniu 
Ustawy o PPK, w drodze zmiany Statutu. 
 

§ 5.  

TOWARZYSTWO 
1. Organem Funduszu jest Towarzystwo, które nim odpłatnie zarządza i reprezentuje w stosunkach z 

osobami trzecimi. Towarzystwo działa w interesie Uczestników Funduszu. 
2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. Adresem Towarzystwa jest: ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 

Warszawa. 
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są dwaj członkowie zarządu 

Towarzystwa działający łącznie albo członek zarządu Towarzystwa działający łącznie z prokurentem.  
4. Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników Funduszu za wszelkie szkody spowodowane 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania Funduszem 
i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków spowodowane 
jest okolicznościami, za które Towarzystwo odpowiedzialności nie ponosi. 

5. Za szkody z tytułów, o których mowa w ust. 4, Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 
6. Powierzenie wykonywania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności 

Towarzystwa. 
7. Towarzystwo działając zgodnie z Ustawą o PPK może zawierać z podmiotami zatrudniającymi Umowy 

o zarządzanie PPK oraz Umowy o prowadzenie PPK, na podstawie których w Subfunduszach, będą 
gromadzone środki w ramach PPK. 

 

§ 6.  

FIRMA, SIEDZIBA I ADRES DEPOZYTARIUSZA 
1. Funkcję depozytariusza, na podstawie umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu, pełni 

Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa. 
2. Obowiązki Depozytariusza i Funduszu oraz sposób ich wykonywania, a także wynagrodzenie 

Depozytariusza określa umowa o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu. Postanowienia 
umowy nie naruszają obowiązków Depozytariusza określonych w Ustawie. Depozytariusz działa w 
interesie Uczestników Funduszu. 

 

§ 7.  



WYCENA AKTYWÓW FUNDUSZU 
1. W każdym Dniu Wyceny Fundusz dokonuje: wyceny Aktywów Funduszu, wyceny Aktywów 

Subfunduszu, ustalenia Wartości Aktywów Netto i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 
oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu. 

2. Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa oraz ceny zbycia i odkupienia Jednostek 
Uczestnictwa każdego z Subfunduszy ustalane są w walucie polskiej oraz w walucie, w której są 
zbywane i odkupywane Jednostki Uczestnictwa w Subfunduszu, po przeliczeniu według średniego 
kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski i przyjętego do wyceny Wartości Aktywów Netto na 
Jednostkę Uczestnictwa w Dniu Wyceny. 

3. Fundusz jest denominowany w złotych polskich. 
 

§ 8.  

SPOSÓB WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU 
1. Metody i zasady dokonywania wyceny aktywów Funduszu opisane w Prospekcie Informacyjnym są 

zgodne z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 
2. W Dniu Wyceny Fundusz określa ostatnie dostępne kursy stosowane dla celów wyceny aktywów 

notowanych na rynku aktywnym o godzinie 23:30. 
 

§ 9.  

UCZESTNICY FUNDUSZU 
1. Uczestnikami Funduszu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, w imieniu i na rzecz których została 

zawarta Umowa o prowadzenie PPK, i na rzecz których w Rejestrze jest zapisana co najmniej część 
Jednostki Uczestnictwa. 

2. Czynności związane z nabywaniem i odkupywaniem Jednostek Uczestnictwa wykonywane są:  
1) osobiście lub przez pełnomocnika – w przypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do 

czynności prawnych, 
2) wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w 

zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
opiekuńczego – w przypadku osoby fizycznej mającej ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych, 

3) wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego w zakresie czynności zwykłego zarządu, a w 
zakresie przekraczającym te czynności na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 
opiekuńczego – w przypadku osoby fizycznej nie mającej zdolności do czynności prawnych, 

3. Uczestnicy Funduszu nie odpowiadają za zobowiązania Funduszu. 
 

§ 10.  

PRAWA UCZESTNIKÓW FUNDUSZU 
Na zasadach określonych w Ustawie o PPK, Umowie o zarządzanie PPK, Umowie o prowadzenie PPK, 
Statucie oraz w Prospekcie Informacyjnym Uczestnik Funduszu ma prawo w szczególności do: 
1) nabywania Jednostek Uczestnictwa, 
2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, 
3) otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa, 
4) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, 
5) otrzymania środków ze zbycia Aktywów Subfunduszu lub Aktywów Funduszu w przypadku jego 

likwidacji, 
6) ustanowienia pełnomocnika, 
7) żądania doręczenia prospektu informacyjnego Funduszu, Kluczowych Informacji dla Klienta oraz 

rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu lub Subfunduszy, 
8) udzielania pełnomocnictw na zasadach określonych w Statucie, 
9) składania reklamacji związanych z uczestnictwem w Funduszu. 
 

§ 11.  

ZGROMADZENIE UCZESTNIKÓW 
1. W Funduszu zwołuje się Zgromadzenie Uczestników, w celu wykonania uprawnień określonych w 

Ustawie.  
2. Towarzystwo zwołuje Zgromadzenie Uczestników w sposób wskazany w § 109 ust. 2, a następnie 

zawiadomi o tym każdego Uczestnika indywidualnie przesyłką poleconą lub na trwałym nośniku 
informacji co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia Uczestników. 
Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera: 

1) informację o miejscu i terminie Zgromadzenia Uczestników; 

2) wskazanie zdarzenia, co do którego Zgromadzenie ma wyrazić zgodę; 



3) informację o zawieszeniu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa; 

4) informację o dniu, na jaki jest ustalona lista Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu 
Uczestników. 

3. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w siedzibie Towarzystwa lub w innym miejscu w wskazanym w 
ogłoszeniu oraz zawiadomieniu, o których mowa w ust. 2. 

4. Do udziału w Zgromadzeniu Uczestników uprawnieni są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników 
Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia 
Uczestników. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez 
pełnomocnika na zasadach określonych w § 12. Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa 
mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników. Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas 
Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby. 

5. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający co najmniej 
50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia 
Uczestników.  

6. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa jest obowiązany 
przedstawić Uczestnikom swoją rekomendację oraz udzielić Uczestnikom wyjaśnień na temat 
interesujących ich zagadnień związanych z ich kompetencjami, w tym odpowiedzieć na zadane przez 
Uczestników pytania. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie 
dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia przez Zgromadzenie Uczestników zgody. 

7. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.  
8. Uchwały zapadają większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na 

Zgromadzeniu Uczestników. 
9. Uchwały Zgromadzenia Uczestników są protokołowane przez notariusza. 
10. Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników 

zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 
11. Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez 

Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności: 
a) zapewnienia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników, 
b) udziela głosu, 
c) wydaje zarządzenia porządkowe, 
d) zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki, 
e) rozstrzyga wątpliwości proceduralne. 

12. Uchwała Zgromadzenia Uczestników sprzeczna z Ustawą może być zaskarżona w drodze wytoczonego 
przeciwko Funduszowi powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia przeciw 
Funduszowi powództwa, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje: 

1) Uczestnikowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania 
sprzeciwu; 

2) Uczestnikowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Zgromadzeniu Uczestników; 

3) Uczestnikom, którzy nie byli obecni na Zgromadzeniu Uczestników, jedynie w przypadku 
wadliwego zwołania Zgromadzenia Uczestników. 

13. Prawo do wniesienia powództwa wygasa z upływem miesiąca od dnia powzięcia uchwały. W przypadku 
wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia 
Uczestników sąd, na wniosek Towarzystwa, może zasądzić od Uczestnika kwotę do dziesięciokrotnej 
wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Nie wyłącza 
to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

14. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Zgromadzenia Uczestników ma moc 
obowiązującą w stosunkach między Funduszem a wszystkimi Uczestnikami oraz między Funduszem a 
Towarzystwem. Prawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały Towarzystwo powinno 
niezwłocznie zgłosić sądowi rejestrowemu. Stwierdzenie przez sąd nieważności uchwały jest 
równoznaczne z niepodjęciem tej uchwały przez Zgromadzenie Uczestników. 

15. Koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia Uczestników ponosi Towarzystwo. 
16. W zakresie nieuregulowanym w Statucie, tryb działania Zgromadzenia Uczestników oraz podejmowania 

uchwał określa regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Uczestników. 
 

§ 12.  

PEŁNOMOCNICY 
1. Uczestnik Funduszu może ustanawiać pełnomocników do działania w jego imieniu, w zakresie 

ustalonym w pełnomocnictwie. 
2. Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. 
3. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej w obecności pracownika Towarzystwa lub z 

podpisem poświadczonym notarialnie. Podpis mocodawcy może być również poświadczony przez 
umocowany do tego przez Fundusz podmiot. Dodatkowo pełnomocnictwo udzielane i odwoływane 
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winno być poświadczone przez polską placówkę 
dyplomatyczną, placówkę konsularną lub podmiot umocowany do tego przez Fundusz. 



Pełnomocnictwo udzielone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza 
przysięgłego. 

4. Udzielenie pełnomocnictwa i jego odwołanie staje się skuteczne w stosunku do Funduszu od dnia 
otrzymania przez Fundusz oświadczenia woli w tym przedmiocie. 

5. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Fundusz o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.  
6. Szczegółowy sposób i warunki ustanawiania pełnomocników może określać Umowa o zarządzanie PPK 

oraz Umowa o prowadzenie PPK. 
 

§ 13.  

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 
1. Fundusz zbywa bezpośrednio Jednostki Uczestnictwa kategorii określonej w art. 83a. ust. 1 pkt 1) 

Ustawy. 
2. Jednostka Uczestnictwa stanowi prawo majątkowe Uczestnika Funduszu określone w Statucie i 

Ustawie. 
3. Wszystkie Jednostki Uczestnictwa w danym Subfunduszu reprezentują jednakowe prawa majątkowe. 
4. Jednostki Uczestnictwa mogą nabywać wyłącznie osoby, w imieniu i na rzecz których została zawarta 

Umowa o prowadzenie PPK. 
5. Jednostki Uczestnictwa nie mogą być zbyte przez Uczestnika na rzecz osób trzecich. 
6. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu. 
7. Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa z chwilą ich odkupienia przez Fundusz. 
8. Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa. Podział Jednostki Uczestnictwa 

dokonywany jest na równe części, tak aby całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa określonej 
kategorii po podziale odpowiadała wartości Jednostki Uczestnictwa tej kategorii przed podziałem. 

9. O zamiarze dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa Fundusz informuje w sposób określony w § 
109 ust. 2 co najmniej na 14 dni przed dokonaniem podziału. 

10. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa w walucie polskiej. 
11. Wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa powinny być dokonywane na właściwe rachunki 

bankowe Funduszu. 
12. Każdy z subfunduszy może zawiesić odkupywanie jednostek uczestnictwa na 2 tygodnie, jeżeli: 

1) w okresie ostatnich 2 tygodni suma wartości odkupionych przez Subfundusz Jednostek 
Uczestnictwa oraz Jednostek Uczestnictwa, których odkupienia zażądano, stanowi kwotę 
przekraczającą 10 % Wartości Aktywów Netto Subfunduszu albo, 

2) nie można dokonać wiarygodnej wyceny istotnej części Aktywów Subfunduszu z przyczyn 
niezależnych od Funduszu. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 11, za zgodą i na warunkach określonych przez Komisję: 
1) odkupywanie Jednostek Uczestnictwa może zostać zawieszone na okres dłuższy niż 2 tygodnie, 

nieprzekraczający jednak 2 miesięcy; 
2) fundusz może odkupywać Jednostki Uczestnictwa w ratach w okresie nieprzekraczającym 6 

miesięcy, przy zastosowaniu proporcjonalnej redukcji lub przy dokonywaniu wypłat z tytułu 
odkupienia Jednostek Uczestnictwa. 

 

§ 14.  

REJESTR UCZESTNIKÓW 
1. Fundusz za pośrednictwem Agenta Transferowego prowadzi rejestr Uczestników Funduszu. W ramach 

rejestru Uczestników Fundusz wydziela subrejestry Uczestników Funduszu. 
2. Otwarcie Rejestru dla danej osoby następuje w momencie pierwszego nabycia co najmniej części 

Jednostki Uczestnictwa. 
3. Rejestr w szczególności zawiera następujące dane: 

1) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, 
2) liczbę Jednostek Uczestnictwa należących do Uczestnika, 
3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia Jednostki Uczestnictwa, 
4) datę odkupienia, liczbę odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz kwotę wypłaconą 

Uczestnikowi za odkupione Jednostki Uczestnictwa, 
5) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez Uczestnika. 

4. Subrejestr Uczestników Funduszu zawiera ponadto następujące dane w rozumieniu Ustawy o PPK: 
1) dokonane wpłaty, 
2) dopłaty roczne, 
3) przyjęte i dokonane wypłaty transferowe, 
4) wypłatę, 
5) inne operacje na rachunku. 

5. Fundusz prowadzi subrejestr Uczestników Funduszu w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie 
wpłat dokonanych przez podmiot zatrudniający, osobę zatrudnioną, wpłaty powitalnej i dopłat 
rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub 
Zamiany. 



6. Uczestnik Funduszu może posiadać więcej niż jeden Rejestr w Funduszu, z zastrzeżeniem, że adres 
korespondencyjny oraz numer rachunku bankowego do odkupień we wszystkich Rejestrach Uczestnika 
w Funduszu i innych funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach 
inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo jest ten sam. Uczestnik może wskazać 
jeden rachunek bankowy do odkupień dla danej waluty, w której zgodnie ze statutem funduszu 
dokonuje się wypłaty środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa. 

 

§ 15.  

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA OŚWIADCZEŃ WOLI  
1. Na zasadach określonych w Statucie, prospekcie informacyjnym Funduszu, Umowie o zarządzanie PPK 

oraz Umowie o prowadzenie PPK Fundusz zbywa, odkupuje, dokonuje Konwersji i Zamiany Jednostek 
Uczestnictwa na żądanie Uczestników Funduszu i podmiotów zamierzających nabyć Jednostki 
Uczestnictwa, a także przyjmuje inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w Funduszu na 
formularzach udostępnianych przez Towarzystwo. 

2. Oświadczenia woli Uczestników i podmiotów zamierzających przystąpić do Funduszu są 
archiwizowane przez Towarzystwo na odpowiednich nośnikach przez okres wymagany przepisami 
prawa. 

3. Realizację oświadczenia woli Uczestnika lub osoby zamierzającej nabyć Jednostki Uczestnictwa, 
Fundusz może uzależnić od przedstawienia dodatkowych informacji w sposób wskazany przez 
Fundusz, które są wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Fundusz może wstrzymać 
realizację oświadczenia woli do czasu uzupełnienia brakujących informacji, a w przypadku nie 
otrzymania uzupełnionego oświadczenia woli, może je odrzucić. 

4. Oświadczenie woli Uczestnika kierowane do Funduszu powinno zawierać: dane identyfikujące 
Uczestnika oraz numer Rejestru. W przypadku niepodania numeru Rejestru, Fundusz wykona 
dyspozycję Uczestnika w stosunku do ostatnio otwartego Rejestru w Subfunduszu, chyba że 
informacje zawarte w zleceniu są niewystarczające do jego realizacji, z zastrzeżeniem ust. 5. 
Składający oświadczenie odpowiada za podanie swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym. 

5. Oświadczenie woli Uczestnika dotyczące zmiany danych osobowych niezbędnych do identyfikacji 
Uczestnika, obejmuje wszystkie Rejestry, jak również inne fundusze inwestycyjne. 

6. Zlecenia złożone w stosunku do Rejestru na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej 
kolejności: nabycia, transfery, Zamiany, Konwersje, odkupienia. 

7. Jeżeli zlecenia tego samego rodzaju realizowane w jednym Dniu Wyceny, zostały złożone przez 
Uczestnika i jego pełnomocnika, jako pierwsze realizowane są te, które zostały złożone przez 
Uczestnika. 

 

§ 16.  

ZASADY ZBYWANIA, ODKUPYWANIA, KONWERSJI, ZAMIANY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA ORAZ WYPŁAT 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
1. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny na zasadach określonych w 

Statucie, prospekcie informacyjnym Funduszu, Umowie o zarządzanie PPK oraz Umowie o 
prowadzenie PPK. 

2. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa wyłącznie za wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe, wpłaty 
powitalne, dopłaty roczne lub za wpłaty dokonane do Funduszu w ramach wypłaty transferowej lub 
Konwersji lub Zamiany, o których mowa w Ustawie o PPK, lub za środki przekazane przez likwidatora, 
o których mowa w art. 87 ust. 21 tej ustawy. 

3. Uczestnik może rozporządzać środkami zgromadzonymi w PPK jedynie na zasadach określonych w 
przepisach rozdziału 15 Ustawy o PPK, z zastrzeżeniem art. 21 Ustawy o PPK 

4. Zbycie Jednostek Uczestnictwa nastąpi nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia dokonania 
wpłaty na te Jednostki Uczestnictwa na rachunek Funduszu, chyba że opóźnienie jest następstwem 
zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, odkupienie Jednostek Uczestnictwa nastąpi nie później niż w terminie 7 
(siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, 
za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Środki uzyskane w wyniku realizacji zlecenia odkupienia Fundusz przekazuje na zasadach określonych 
w Umowie o zarządzanie PPK oraz Umowie o prowadzenie PPK. 

7. Wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje niezwłocznie po 
odkupieniu Jednostek Uczestnictwa, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni, chyba że 
opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, a w 
szczególności złożenia wadliwego zlecenia odkupienia. 

8. Fundusz nie przewiduje wypłaty dochodów Funduszu w sposób inny niż poprzez odkupywanie 
Jednostek Uczestnictwa. 

9. Uczestnik może bezpłatnie złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na 
Trwałym Nośniku Funduszowi wniosek o dokonanie Konwersji do funduszy zdefiniowanej daty innych 



niż właściwy dla jego wieku, których organem jest Towarzystwo, pod warunkiem, że Towarzystwo 
zarządza takim funduszem zdefiniowanej daty. 

10. Uczestnik określa we wniosku, o którym mowa w ust. 9, procentowy podział środków zgromadzonych 
w PPK w poszczególnych funduszach, o których mowa w ust. 9. Wpłata do jednego funduszu powinna 
stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK. 

11. Uczestnik może bezpłatnie złożyć w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na 
Trwałym Nośniku Funduszowi wniosek o dokonanie Zamiany do Subfunduszy zdefiniowanej daty 
innych niż właściwy dla jego wieku. 

12. Uczestnik określa we wniosku, o którym mowa w ust. 11, procentowy podział środków zgromadzonych 
w PPK w poszczególnych Subfunduszach, o których mowa w ust. 11. Wpłata do jednego Subfunduszu 
powinna stanowić kwotę odpowiadającą co najmniej 10% środków zgromadzonych w PPK. 

13. Dokonanie Konwersji lub Zamiany nie może nastąpić później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
złożenia zlecenia Konwersji lub Zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które 
Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności złożenia wadliwego zlecenia Konwersji lub 
Zamiany. 

14. Fundusz dokonuje Konwersji lub Zamiany Jednostek Uczestnictwa każdego Dnia Wyceny. 
15. Realizacja w danym roku kalendarzowym nie więcej niż dwóch Konwersji lub Zamian, jest bezpłatna. 

Za każdą kolejną Konwersję lub Zamianę Towarzystwo może pobrać opłatę manipulacyjną w 
wysokości nie większej niż 2,0%.  

16. Szczegółowe zasady zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, dokonywania Konwersji i 
Zamiany określa prospekt informacyjny Funduszu, Umowa o zarządzanie PPK oraz Umowa o 
prowadzenie PPK. 

  

§ 17.  

INFORMACJE PRZEKAZYWANE UCZESTNIKOM 
1. Niezwłocznie po zawarciu Umowy o prowadzenie PPK Fundusz udostępnia Uczestnikowi PPK, w postaci 

elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na Trwałym Nośniku, informację o zawarciu 
Umowy o prowadzenie PPK. 

2. Fundusz przekazuje Uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści 
na trwałym nośniku lub na wniosek Uczestnika PPK w postaci papierowej, informację o warunkach 
wypłaty środków zgromadzonych na jego Rejestrze, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego, w 
którym Uczestnik PPK osiągnie 60. rok życia. 

3. 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 Rejestrze, 
o wysokości wpłat dokonanych na ten Rejestr w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych 
transakcjach zrealizowanych na Rejestrze w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

ROZDZ IAŁ I I .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2025  

§ 18. (Subfundusz Emerytura 2025) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 19. (Subfundusz Emerytura 2025) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 21 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 20. (Subfundusz Emerytura 2025) 

KREDYTY I POŻYCZKI 



1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 
kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 21. (Subfundusz Emerytura 2025) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 19 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 



1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 22. (Subfundusz Emerytura 2025) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela. 

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela. 

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 23. (Subfundusz Emerytura 2025) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2019 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu,  
e) od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2025 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2019 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,  
b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2025 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 



wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 



jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 19 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 5  , zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 19 ust.1 pkt 5, oraz lokat, o których mowa w  § 19 ust.3 , 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 19 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 24. (Subfundusz Emerytura 2025) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 25.  (Subfundusz Emerytura 2025) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 



3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane  z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 26.  (Subfundusz Emerytura 2025) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 25 
ust. 1. 

§ 27.  (Subfundusz Emerytura 2025) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  
 

ROZDZ IAŁ  I I I .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2030  

§ 28. (Subfundusz Emerytura 2030) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 



§ 29. (Subfundusz Emerytura 2030) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 



5. Na zasadach określonych w § 31 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 30. (Subfundusz Emerytura 2030) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 31. (Subfundusz Emerytura 2030) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 29 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 



2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 32. (Subfundusz Emerytura 2030) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 33. (Subfundusz Emerytura 2030) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2019 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2024 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 



d) od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu,  
f) od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2028 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2029 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2030 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2019 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2024 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu,

  
c) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2027 r. do 31 grudnia 2027 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2028 r. do 31 grudnia 2028 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2029 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2030 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 



rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 29 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 5, zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 5, oraz lokat, o których mowa w § 29 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 29 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 34. (Subfundusz Emerytura 2030) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 



2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 35.  (Subfundusz Emerytura 2030) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 36.  (Subfundusz Emerytura 2030) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  



2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 
transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 35 
ust. 1. 

§ 37.  (Subfundusz Emerytura 2030) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

 

ROZDZ IAŁ I V .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2035  

§ 38. (Subfundusz Emerytura 2035) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 39. (Subfundusz Emerytura 2035) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w W Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  



3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 
granicą. 

3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 41 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 40. (Subfundusz Emerytura 2035) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 41. (Subfundusz Emerytura 2035) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 



a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 
posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 39 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 42. (Subfundusz Emerytura 2035) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 



5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 43. (Subfundusz Emerytura 2035) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2024 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2030 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2031 r. do 31 grudnia 2031 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2032 r. do 31 grudnia 2032 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2033 r. do 31 grudnia 2033 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2034 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2035 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2024 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2030 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2031 r. do 31 grudnia 2031 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2032 r. do 31 grudnia 2032 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2033 r. do 31 grudnia 2033 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2034 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2035 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  



a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 39 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 5, zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 5, oraz lokat, o których mowa w § 39 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 39 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 



inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 44. (Subfundusz Emerytura 2035) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 45.  (Subfundusz Emerytura 2035) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 



9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 46.  (Subfundusz Emerytura 2035) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 45 
ust. 1. 

§ 47.  (Subfundusz Emerytura 2035) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  
 

ROZDZ IAŁ V.  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2040  

§ 48. (Subfundusz Emerytura 2040) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 49. (Subfundusz Emerytura 2040) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 51 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 50. (Subfundusz Emerytura 2040) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 



2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 51. (Subfundusz Emerytura 2040) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 49 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 



5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 52. (Subfundusz Emerytura 2040) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 53. (Subfundusz Emerytura 2040) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2019 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2035 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2036 r. do 31 grudnia 2036 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2037 r. do 31 grudnia 2037 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2038 r. do 31 grudnia 2038 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2039 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2040 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2019 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2035 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2036 r. do 31 grudnia 2036 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2037 r. do 31 grudnia 2037 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2038 r. do 31 grudnia 2038 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2039 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2040 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 



zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 



wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 49 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 5, zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 49 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 49 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 54. (Subfundusz Emerytura 2040) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 55.  (Subfundusz Emerytura 2040) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 



2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 56.  (Subfundusz Emerytura 2040) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 55 
ust. 1. 

§ 57.  (Subfundusz Emerytura 2040) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

 

ROZDZ IAŁ V I.  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2045  

 



§ 58. (Subfundusz Emerytura 2045) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 59. (Subfundusz Emerytura 2045) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 



3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 61 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 60. (Subfundusz Emerytura 2045) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 61. (Subfundusz Emerytura 2045) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 59 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 



2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 62. (Subfundusz Emerytura 2045) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 63. (Subfundusz Emerytura 2045) 



ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2024 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2040 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2041 r. do 31 grudnia 2041 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2042 r. do 31 grudnia 2042 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2043 r. do 31 grudnia 2043 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2044 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2045 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2024 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2034 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2040 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2041 r. do 31 grudnia 2041 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2042 r. do 31 grudnia 2042 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2043 r. do 31 grudnia 2043 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2044 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2045 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 



4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 59 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 5, zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 59 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 59 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 



certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 64. (Subfundusz Emerytura 2045) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 65.  (Subfundusz Emerytura 2045) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 



15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 66.  (Subfundusz Emerytura 2045) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 65 
ust. 1. 

§ 67.  (Subfundusz Emerytura 2045) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

 

ROZDZ IAŁ V I I .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2050  

 

§ 68. (Subfundusz Emerytura 2050) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 69. (Subfundusz Emerytura 2050) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 71 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 70. (Subfundusz Emerytura 2050) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 71. (Subfundusz Emerytura 2050) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 



d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 69 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 69 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 72. (Subfundusz Emerytura 2050) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 



1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 73. (Subfundusz Emerytura 2050) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2029 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2045 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2046 r. do 31 grudnia 2046 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2047 r. do 31 grudnia 2047 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2048 r. do 31 grudnia 2048 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2049 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2050 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2029 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2030 r. do 31 grudnia 2039 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2045 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2046 r. do 31 grudnia 2046 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2047 r. do 31 grudnia 2047 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2048 r. do 31 grudnia 2048 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2049 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2050 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 



oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 69 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 69 ust. 1 pkt 5 , zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 69 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 69 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 



wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 69 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 74. (Subfundusz Emerytura 2050) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 75.  (Subfundusz Emerytura 2050) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 



11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 
6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 76.  (Subfundusz Emerytura 2050) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 75 
ust. 1. 

§ 77.  (Subfundusz Emerytura 2050) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

ROZDZ IAŁ V I I I .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2055  

 

§ 78. (Subfundusz Emerytura 2055) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 79. (Subfundusz Emerytura 2055) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 



Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 81 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 



7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 80. (Subfundusz Emerytura 2055) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 81. (Subfundusz Emerytura 2055) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 79 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 79 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 



5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

6. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

7. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 82. (Subfundusz Emerytura 2055) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 83. (Subfundusz Emerytura 2055) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2034 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2050 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2051 r. do 31 grudnia 2051 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2052 r. do 31 grudnia 2052 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2053 r. do 31 grudnia 2053 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 



h) od 1 stycznia 2054 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2055 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2034 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2035 r. do 31 grudnia 2044 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2050 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2051 r. do 31 grudnia 2051 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2052 r. do 31 grudnia 2052 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2053 r. do 31 grudnia 2053 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2054 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2055 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 



papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 79 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 79 ust. 1 pkt 5 , zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 79 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 79 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 79 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 84. (Subfundusz Emerytura 2055) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 



§ 85.  (Subfundusz Emerytura 2055) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 86.  (Subfundusz Emerytura 2055) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 85 
ust. 1. 

§ 87.  (Subfundusz Emerytura 2055) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

ROZDZ IAŁ I X .  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2060  

 

§ 88. (Subfundusz Emerytura 2060) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 89. (Subfundusz Emerytura 2060) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 



3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 91 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 90. (Subfundusz Emerytura 2060) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 91. (Subfundusz Emerytura 2060) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 



pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 89 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 89 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 

5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 92. (Subfundusz Emerytura 2060) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   



3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 93. (Subfundusz Emerytura 2060) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 
1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 

a) do 31 grudnia 2039 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2055 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2056 r. do 31 grudnia 2056 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2057 r. do 31 grudnia 2057 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2058 r. do 31 grudnia 2058 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2059 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2060 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2039 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2040 r. do 31 grudnia 2049 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2050 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2055 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2056 r. do 31 grudnia 2056 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2057 r. do 31 grudnia 2057 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2058 r. do 31 grudnia 2058 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2059 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2060 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  



a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 
jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 89 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 89 ust. 1 pkt 5 , zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 89 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 89 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 89 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 



inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 94. (Subfundusz Emerytura 2060) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 95.  (Subfundusz Emerytura 2060) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 
2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 

lokowania Aktywów Subfunduszu; 
3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 



9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 96.  (Subfundusz Emerytura 2060) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 95 
ust. 1. 

§ 97.  (Subfundusz Emerytura 2060) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  
 

ROZDZ IAŁ X.  SUBFUNDUSZ  EMERYTURA 2065  

§ 98. (Subfundusz Emerytura 2065) 

CEL INWESTYCYJNY SUBFUNDUSZU  
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu oraz wzrost 

wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. 
2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust.1. 

§ 99. (Subfundusz Emerytura 2065) 

PRZEDMIOT LOKAT SUBFUNDUSZU  
1. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu 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 nie będącym rynkiem regulowanym w 
Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim  oraz na następujących  rynkach 
zorganizowanych państw należących do OECD: American Stock Exchange, New York Stock 
Exchange, Nasdaq Stock Market - w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Tokyo Stock Exchange – w 
Japonii, Toronto Stock Exchange – w Kanadzie, SIX Swiss Exchange – w Szwajcarii, Oslo Stock 
Exchange – w Norwegii, New Zealand Stock Exchange – w Nowej Zelandii, Borsa Istanbul – w 
Turcji, Bolsa Mexicana de Valores – w Meksyku,  Australian Stock Exchange – w  Australii, Korea 
Stock Exchange, KOSDAQ – w Korei Południowej, London Stock Exchange – w Zjednoczonym 
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 

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) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie 
dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, 

4) 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,  

5) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w pkt 1, 2 i 4,  
6) listy zastawne emitowane przez bank hipoteczny.  

2. Na zasadach określonych w Ustawie oraz Ustawie o PPK Fundusz może na rzecz Subfunduszu nabywać:  
1) jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy 

inwestycyjnych otwartych, 
2) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne,  
3) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za 

granicą. 
3. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne funduszy 

inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły 
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które 
nie spełniają wymogów wynikających art. 93 ust. 4 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 1 pkt 3 Ustawy, w 
szczególności stosują ograniczenia inwestycyjne inne niż określone w rozdziale 1 działu V Ustawy 
zapewniające ochronę inwestorów. 

4. Fundusz może dokonywać lokat Aktywów Subfunduszu, o których mowa w ust. 3, pod warunkiem, że: 
1) wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym lub instytucją zbiorowego 

inwestowania nie przekracza 1,5% wartości aktywów netto w skali roku oraz wynagrodzenie za 
osiągnięty wynik nie przekracza 20% wypracowanego zysku; 

2) sposób naliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, o którym mowa w pkt 1 zapewnia, że w 
kolejnych okresach wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest pobierane wyłącznie od nadwyżki 
wypracowanej ponad wynik, od którego wynagrodzenie za osiągnięty wynik zostało pobrane w 
okresach wcześniejszych (zasada high water mark); 

3) jeżeli fundusz inwestycyjny zamknięty lub instytucja wspólnego inwestowania publikują 
informacje o wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące; 

4) certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz tytuły uczestnictwa 
emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania są zbywalne oraz istnieje możliwość ich 
umarzania zgodnie z postanowieniami odpowiednio statutu funduszu inwestycyjnego 
zamkniętego lub regulaminu instytucji wspólnego inwestowania. 

5. Na zasadach określonych w § 101 Fundusz na rzecz Subfunduszu może zawierać umowy mające za 
przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, które są 
przedmiotem obrotu poza rynkiem zorganizowanym, a ich treść jest lub może być przedmiotem 
negocjacji między stronami.  

6. Fundusz na rzecz Subfunduszu może nabywać w ramach transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu 
(transakcje typu buy sell back) 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 rynkach zorganizowanych państw należących do OECD wymienionych w ust. 
1 pkt 1. Przedmiotem transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back) mogą 
być wyłącznie obligacje i  instrumenty rynku pieniężnego. 

7. Fundusz na rzecz Subfunduszu  może dokonywać  lokat w aktywach denominowanych w złotych lub w 
walutach  innych państw będących członkami Unii Europejskiej lub członkami Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju. 

§ 100. (Subfundusz Emerytura 2065) 

KREDYTY I POŻYCZKI 
1. Fundusz może na rzecz Subfunduszu zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach 

kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 
10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu. 



2. Fundusz na rzecz Subfunduszu może pożyczać innym podmiotom zdematerializowane papiery 
wartościowe wyłącznie w trybie określonym  w art. 102 Ustawy. 

§ 101. (Subfundusz Emerytura 2065) 

PRAWA POCHODNE 
1. Fundusz na rzecz Subfunduszu 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 następujących rynkach 
zorganizowanych: 

a) Szwajcaria - EUREX Exchange 
b) USA – American Stock Exchange 
c) USA – New York Stock Exchange 
d) USA – NASDAQ Stock Market 
e) USA – Chicago Board of Trade 
f) USA – Chicago Board Options Exchange 
g) USA - Chicago Mercantile Exchange 
h) USA - CBOE Futures Exchange 
i) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – London Stock Exchange; 

oraz  umowy  mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że: 
1) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu 

lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą: 
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, 

posiadanych przez Subfundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku 
pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na 
przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi. 

b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,  
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe 

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących 
zobowiązań Subfunduszu; 

2) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu określonym w Statucie; 
3) bazę dla tych instrumentów stanowią:  

a) indeksy giełdowe, 
b) instrumenty finansowe, o których mowa w § 99 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), 
c) kursy walut, 
d) stopy procentowe; 

4) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w § 99 ust. 1, lub 
przez rozliczenie pieniężne. 

2. W przypadku, gdy Fundusz  zawiera umowę na rzecz Subfunduszu mającą za przedmiot 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne,  muszą być dodatkowo spełnione warunki: 
1) kontrahentem jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub 

państwie należącym do OECD, podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem 
finansowym lub kapitałowym w tym państwie, lub podmiot z siedzibą w innym państwie, 
podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w 
tym państwie w zakresie co najmniej takim, jak określony w prawie Unii Europejskiej oraz 
wskazany w Statucie; 

2) instrumenty te podlegają 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; 

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Fundusz na rzecz  Subfunduszu 
może zawierać umowy mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym 
niewystandaryzowane instrumenty pochodne: 
1) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe; 
2) kontrakty terminowe na akcje; 
3) opcje na akcje; 
4) opcje na indeksy giełdowe; 
5) transakcje swap na stopy procentowe; 
6) kontrakty terminowe na obligacje. 

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, Fundusz  kieruje się w szczególności następującymi kryteriami wyboru tych 
instrumentów: 
1) oceną perspektyw dla instrumentu bazowego; 
2) płynnością instrumentu pochodnego lub możliwością wcześniejszego zamknięcia pozycji; 
3) sposobem rozliczenia i zabezpieczenia instrumentu pochodnego. 



5. Zawarcie umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane 
instrumenty pochodne, w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym 
Subfunduszu, może być dokonane jeżeli  zawarcie tej umowy jest korzystniejsze, niż odpowiadające 
im transakcje nabycia bądź sprzedaży instrumentów bazowych pod względem kosztów 
transakcyjnych,  bezpieczeństwa rozliczenia transakcji, spodziewanego wyniku inwestycyjnego lub 
szybkości i łatwości wykonania założonej strategii inwestycyjnej. 

6. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych Subfundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych lub 
instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych. 

§ 102. (Subfundusz Emerytura 2065) 

KRYTERIA DOBORU LOKAT 
1. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 8) lit. a) i b), Fundusz kieruje się 

w szczególności następującymi kryteriami: 
1) oceną perspektyw spółki w relacji do wyceny rynkowej; 
2) dywersyfikacją portfela; 
3) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.  

2. Przy doborze instrumentów finansowych, o których mowa w §1 pkt 7) lit. a) - c), Fundusz kieruje się 
w szczególności następującymi kryteriami: 
1) rentownością instrumentu finansowego; 
2) ryzykiem kredytowym emitenta instrumentu finansowego; 
3) ryzykiem stopy procentowej instrumentu finansowego; 
4) przewidywaniami dotyczącymi rynkowych stóp procentowych; 
5) przewidywaniami dotyczącymi marż kredytowych; 
6) płynnością instrumentu finansowego w odniesieniu do płynności całego portfela.   

3. Przy doborze tytułów uczestnictwa (certyfikatów inwestycyjnych, jednostek uczestnictwa innych 
funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytułów 
uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą), 
Fundusz kieruje się w szczególności następującymi kryteriami: 
1) adekwatnością polityki inwestycyjnej funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa do 
polityki inwestycyjnej Subfunduszu; 
2) oceną wyników inwestycyjnych funduszu będącego emitentem tytułów uczestnictwa;  
3) poziomem opłat i prowizji obowiązującym w funduszu będącym emitentem tytułów 

uczestnictwa; 
4) częstotliwością i dostępnością wycen tytułów uczestnictwa. 

4. W przypadku depozytów i transakcji kupna z przyrzeczeniem odkupu (transakcje typu buy sell back)  
lokowanie Aktywów Subfunduszu opiera się na możliwej do uzyskania rentowności i płynności lokat. 

§ 103. (Subfundusz Emerytura 2065) 

ZASADY DYWERSYFIKACJI LOKAT ORAZ INNE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE 
1. Proporcja pomiędzy Częścią Udziałową i Częścią Dłużną, będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, 

z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w 
Ustawie, Ustawie o PPK i Statucie, a także następujących zasad: 

1) udział Części Udziałowej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2044 r. – od 60% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 40% do 70% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 25% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2060 r. – od 10% do 30% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2061 r. do 31 grudnia 2061 r. – od 10% do 27% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2062 r. do 31 grudnia 2062 r. – od 10% do 23% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2063 r. do 31 grudnia 2063 r. – od 10% do 19% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2064 r. do 31 grudnia 2064 r. – od 10% do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2065 r. – od 0%  do 15% wartości Aktywów Subfunduszu, 
 

2) udział Części Dłużnej w Aktywach Subfunduszu będzie stanowił: 
a) do 31 grudnia 2044 r. – od 20% do 40% wartości Aktywów Subfunduszu, 
b) od 1 stycznia 2045 r. do 31 grudnia 2054 r. – od 30% do 60% wartości Aktywów Subfunduszu, 
c) od 1 stycznia 2055 r. do 31 grudnia 2059 r. – od 50% do 75% wartości Aktywów Subfunduszu, 
d) od 1 stycznia 2060 r. do 31 grudnia 2060 r. – od 70% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
e) od 1 stycznia 2061 r. do 31 grudnia 2061 r. – od 73% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
f) od 1 stycznia 2062 r. do 31 grudnia 2062 r. – od 77% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
g) od 1 stycznia 2063 r. do 31 grudnia 2063 r. – od 81% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
h) od 1 stycznia 2064 r. do 31 grudnia 2064 r. – od 85% do 90% wartości Aktywów Subfunduszu, 
i) od 1 stycznia 2065 r. – od 85%  do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. 

2. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Udziałowej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 

instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 



2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) 
wchodzące w skład indeksu WIG 20 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem 
bazowym są akcje tych spółek lub indeks WIG 20;  

2) nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne wchodzące w skład indeksu mWIG 
40 lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeks 
mWIG 40;  

3) nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub 
inne instrumenty udziałowe emitowane przez spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych S.A. w Warszawie inne niż wymienione w pkt 1 i 2 oraz spółki notowane na rynku 
zorganizowanym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są akcje tych spółek lub indeksy rynków, na których są notowane, oraz 
w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne instrumenty udziałowe będące przedmiotem 
oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie 
wniosku o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, 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 wartościowych;  

4) nie mniej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru lub inne 
instrumenty udziałowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym w państwie 
należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub instrumenty pochodne, dla których 
instrumentem bazowym są te instrumenty udziałowe lub indeksy tych instrumentów. 

3. Fundusz na rzecz Subfunduszu w ramach Części Dłużnej portfela może lokować:  
1) nie mniej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu w:  

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, 
Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego lub przez centralne władze 
publiczne lub bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię 
Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny albo przez organizacje międzynarodowe, pod 
warunkiem że papiery emitowane, poręczone lub gwarantowane przez te organizacje 
międzynarodowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez agencję 
ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach, 

b) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż 180 dni w bankach krajowych lub 
instytucjach kredytowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, 
pod warunkiem że te instytucje kredytowe posiadają rating na poziomie inwestycyjnym 
nadany przez agencję ratingową uznaną przez Europejski Bank Centralny w swoich 
operacjach 

2) nie więcej niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu w inne niż wymienione w pkt 1 instrumenty 
finansowe, przy czym nie więcej niż 10% wartości aktywów może być lokowane w instrumenty 
finansowe, które nie posiadają ratingu inwestycyjnego nadanego przez agencję ratingową uznaną 
przez Europejski Bank Centralny w swoich operacjach. 

4. Z zastrzeżeniem art. 97-100 Ustawy, Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów 
Subfunduszu, w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden 
podmiot.  

5. Fundusz może lokować do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty 
rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których 
fundusz ulokował więcej niż 5% wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów 
Subfunduszu. 

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Subfunduszu łącznie w papiery wartościowe lub 
instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy o rachunkowości, dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe, przy czym Fundusz może lokować nie więcej niż 10% wartości Aktywów Subfunduszu, w 
papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący 
do grupy kapitałowej, jeżeli łączna wartość takich lokat, w których fundusz ulokował więcej niż 5% 
wartości Aktywów Subfunduszu, nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu. 

7. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe emitowane 
przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, polską 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 Subfunduszu 
w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w zdaniu 
poprzednim, 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 Subfunduszu.  

8. W zakresie inwestycji w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb 
Państwa lub Narodowy Bank Polski Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 7, 



jednakże jest obowiązany dokonywać lokat w papiery wartościowe co najmniej sześciu różnych emisji 
wyemitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski albo poręczone lub gwarantowane przez 
jeden z wyżej wymienionych podmiotów, z tym że wartość lokaty w papiery żadnej z tych emisji nie 
może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

9. Łączna wartość lokat Subfunduszu w aktywa denominowane w walutach obcych nie może przekroczyć 
30% wartości Aktywów Subfunduszu. 

10. Fundusz nie może lokować więcej niż 1% wartości Aktywów Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne 
lub tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 99 ust. 3, jednostki uczestnictwa specjalistycznych 
funduszy inwestycyjnych otwartych stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla 
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, lub lokaty o których mowa w § 99 ust. 1 pkt 5 , zbywane lub 
emitowane przez jeden podmiot. 

11. Łączna wartość lokat, o których mowa w § 99 ust. 1 pkt 5 , oraz lokat, o których mowa w § 99 ust. 3, 
nie może przekroczyć 10% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz nie może nabywać więcej niż 
20% łącznej wartości wszystkich certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa 
wyemitowanych odpowiednio przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty albo przez jedną 
instytucję wspólnego inwestowania, o których mowa w § 99 ust. 3.   

12. Do limitu, o którym mowa w ust. 10, nie wlicza się lokat w certyfikaty inwestycyjne funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły 
uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające 
siedzibę za granicą, 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 państwie należącym do OECD innym niż Rzeczpospolita Polska i państwo 
członkowskie, jeżeli zgodnie z polityką inwestycyjną tych funduszy lub instytucji zbiorowego 
inwestowania określoną w ich statucie lub regulaminie będą one odzwierciedlać skład indeksu rynku 
regulowanego. 

13. Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 
otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy 
zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 101 Ustawy, jeżeli 
wskaźnik kosztów całkowitych obciążających aktywa netto funduszu inwestycyjnego otwartego lub 
specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, funduszu zagranicznego lub instytucji 
wspólnego inwestowania, nie przekracza 0,3% w skali roku, a udział tych inwestycji nie może być 
większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu. W przypadku gdy instytucja wspólnego inwestowania 
nie publikuje wskaźnika kosztów całkowitych, fundusz zdefiniowanej daty może uwzględnić inny 
wskaźnik kosztów publikowany przez instytucję wspólnego inwestowania, równoważny dla wskaźnika 
kosztów całkowitych. 

14. Przy obliczaniu udziału poszczególnych kategorii lokat Części Udziałowej oraz Części Dłużnej 
uwzględnia się faktyczną ekspozycję uzyskaną za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych w 
rozumieniu art. 3 Ustawy oraz instytucji wspólnego inwestowania, których jednostki uczestnictwa, 
certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa są przedmiotem lokat Subfunduszu oraz ekspozycję 
uzyskaną przy zastosowaniu Instrumentów Pochodnych. 

15. Poza wskazanymi w niniejszym Statucie, zastosowanie mają pozostałe zasady i ograniczenia 
inwestycyjne określone w Ustawie i Ustawie o PPK. 

§ 104. (Subfundusz Emerytura 2065) 

DOCHODY SUBFUNDUSZU 
1. Dochodami Subfunduszu są przychody z lokat netto Subfunduszu lub zrealizowany zysk (strata) ze 

zbycia lokat. 
2. Dochody Subfunduszu powiększają Aktywa Subfunduszu. 

§ 105. (Subfundusz Emerytura 2065) 

RODZAJE, WYSOKOŚĆ, SPOSÓB KALKULACJI I TERMINY POKRYWANIA KOSZTÓW OBCIĄŻAJĄCYCH 

FUNDUSZ 
1. Za zarządzanie i reprezentowanie Subfunduszu Towarzystwo pobiera wynagrodzenia od Wartości 

Aktywów Netto Subfunduszu. 
2. Wynagrodzenie Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, nie będzie większe niż 0,5 % Wartości Aktywów 

Netto Subfunduszu w skali roku.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku 

liczonego jako 365 lub 366 dni w przypadku roku przestępnego, od Wartości Aktywów Netto 
Subfunduszu z poprzedniego Dnia Wyceny. Wynagrodzenie to wypłacane jest ze środków Subfunduszu 
w terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

4. Wszelkie koszty działalności Subfunduszu pokrywane są przez Towarzystwo, w tym z wynagrodzenia 
Towarzystwa, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Oprócz wynagrodzenia Towarzystwa Aktywa Subfunduszu obciążają następujące koszty: 
1) prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których Fundusz korzysta, 

zawierając transakcje w ramach lokowania Aktywów Subfunduszu; 



2) prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami Funduszu, zawieranymi w ramach 
lokowania Aktywów Subfunduszu; 

3) prowizje i opłaty związane z przechowywaniem Aktywów Subfunduszu; 
4) prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług Fundusz 

korzysta w ramach lokowania aktywów Subfunduszu; 
5) wynagrodzenie Depozytariusza; 
6) koszty związane z prowadzeniem Rejestru Uczestników Funduszu, Subrejestru i Subrejestru 

Uczestników; 
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 lub 

przepisami prawa; 
9) koszty druku i publikacji materiałów informacyjnych Funduszu wymaganych przepisami prawa; 
10) koszty likwidacji Funduszu; 
11) wynagrodzenie likwidatora Funduszu. 

6. Koszty wymienione w ust. 5 są pokrywane przez Subfundusz w terminach ich wymagalności. 
7. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 5 i 6 mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu do wysokości: 

1) 0,5% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w danym roku kalendarzowym - gdy Wartość 
Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż lub równa 10.000.000 zł, 

2) sumy kwoty 50.000 zł i 0,05% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu, ponad kwotę 
10.000.000 zł, gdy Wartość Aktywów Netto Subfunduszu, jest wyższa niż 10.000.000 zł. 

8. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 1-6 i 8-10, są kosztami nielimitowanymi i nie mogą odbiegać od 
przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług. 

9. Koszty, o których mowa w ust. 5 pkt 11, mogą być pokrywane z Aktywów Funduszu w wysokości nie 
wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku. 

10. Towarzystwo może podjąć decyzję o pokrywaniu wszystkich lub poszczególnych rodzajów kosztów 
określonych w ust. 5. 

11. Jeżeli Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innego funduszu inwestycyjnego 
zarządzanego przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, Towarzystwo nie 
pobiera opłat za zbywanie lub odkupywanie tych jednostek uczestnictwa 

12. Zobowiązania Subfunduszu obciążające dany Subfundusz są pokrywane tylko przez ten Subfundusz.  
13. Zobowiązania, które dotyczą całego Funduszu obciążają poszczególne, istniejące w dacie powstania 

zobowiązania Subfundusze, proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w 
Wartości Aktywów Netto Funduszu, na Dzień Wyceny poprzedzający ujęcie w księgach rachunkowych 
Subfunduszu zobowiązań, z których wynikają dane koszty. 

14. Koszty związane z nabywaniem lub zbywaniem przez Fundusz lokat na rzecz więcej niż jednego 
Subfunduszu, na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy dzieli się proporcjonalnie na te 
Subfundusze, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, przy czym jest to 
podział proporcjonalny do wartości składnika lokat nabytego lub zbytego dla danego Subfunduszu. 

15. Wszelkie koszty Subfunduszu w okresie jego likwidacji są pokrywane przez Towarzystwo. 
16. W okresie, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu jest niższa niż 2 000 000 zł, Towarzystwo 

pokrywa z własnych środków koszty Subfunduszu, o których mowa w ust. 5 pkt 5, 6, 8 i 9. 

§ 106. (Subfundusz Emerytura 2065) 

OPŁATA MANIPULACYJNA  
1. Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa.  
2. Od wpłat dokonywanych do PPK, dopłat rocznych, wpłat powitalnych, przyjętych wypłat 

transferowych, wpłat dokonanych w ramach Konwersji lub Zamiany, 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 opłat, z wyjątkiem wynagrodzenia, o którym mowa w § 95 
ust. 1. 

§ 107. (Subfundusz Emerytura 2065) 

WPŁATY I ICH MINIMALNA WARTOŚĆ 
1. Wpłaty środków pieniężnych na nabycia Jednostek Uczestnictwa są dokonywane w złotych.  
2. Minimalna kwota pierwszej i kolejnej wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa określa Umowa o 

prowadzenia PPK.  

 

ROZDZ IAŁ X I .  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

§ 108.  

SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O FUNDUSZU 
 



1. Fundusz publikuje na stronie internetowej Towarzystwa www.millenniumtfi.pl. prospekt 
informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe 
Funduszu i jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy oraz aktualne informacje o 
zmianach w prospekcie informacyjnym. 

2. Niezwłocznie po ustaleniu, Fundusz ogłasza w siedzibie Towarzystwa oraz zamieszcza na stronach 
internetowych Towarzystwa informacje o: 
1) cenie zbycia Jednostek Uczestnictwa, 
2) cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa,  
3) Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.  

3. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Prospekt Informacyjny i 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Prospekt Informacyjny, Kluczowe Informacje dla Inwestorów, 
roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu i Subfunduszy są dostępne w miejscach 
zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz udostępnia we wszystkich miejscach zbywania Jednostek 
Uczestnictwa oraz na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, aktualne informacje o zmianach 
w Prospekcie Informacyjnym oraz ujednoliconą wersję Kluczowych Informacji dla Inwestorów 
obejmującą wszystkie zmiany. 

4. Na żądanie Uczestnika, Fundusz doręcza Uczestnikowi Kluczowe informacje dla inwestorów, 
połączone roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, jednostkowe roczne i półroczne 
sprawozdania finansowe Subfunduszy oraz prospekt informacyjny wraz z aktualnymi informacjami o 
zmianach w tym prospekcie. 

5. Dodatkowe informacje na temat Funduszu i oferowanych produktów specjalnych, można uzyskać 

osobiście lub telefonicznie w siedzibie Towarzystwa. 
6. Fundusz udostępnia, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informacje o Funduszu, w tym między innymi 

informacje dotyczące składu portfela inwestycyjnego Funduszu. Zakres udostępnianych informacji 
będzie ustalany przez Fundusz. 

7. Fundusz publikuje skład portfeli Subfunduszy na stronie internetowej Towarzystwa 
(www.millenniumtfi.pl) w formacie pliku programu Excel (.xls), w terminie do końca miesiąca 
następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że pierwsza 
publikacja będzie miała miejsce w terminie do 3 miesięcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczą 
dane. Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane: 
a) Identyfikacja portfela Subfunduszu: 
─ pełna nazwa Funduszu, 
─ nazwa Subfunduszu, 
b) Informacje o składnikach aktywów Subfunduszu: 
─ nazwa emitenta, 
─ identyfikator instrumentu (kod ISIN), 
─ typ instrumentu, 
─ waluta instrumentu, 
─ ilość instrumentów w portfelu, 
─ wartość instrumentu w PLN, 
─ udział w aktywach. 

 

§ 109.  

SPOSÓB OGŁASZANIA ZMIAN STATUTU FUNDUSZU I INNYCH INFORMACJI 
1. Statut może zostać zmieniony uchwałą zarządu Towarzystwa:  

1) za zezwoleniem KNF, w przypadkach określonych w Ustawie;  
2) bez zezwolenia KNF w pozostałych przypadkach.  

2. Fundusz ogłasza informacje o zmianach Statutu oraz inne informacje, na stronie internetowej 
Towarzystwa www.millenniumtfi.pl.  

3. Zmiana Statutu, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 1,  wchodzi w życie: 
1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia – w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1-6 lub ust. 2 pkt 1-3 Ustawy; 
2) z dniem ogłoszenia – w przypadku zmiany statutu w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

7 lub ust. 2 pkt 4 Ustawy; 
3) z dniem wykreślenia z rejestru  funduszu inwestycyjnego podlegającego przekształceniu w nowy 

subfundusz istniejącego funduszu z wydzielonymi subfunduszami - w przypadku zmiany Statutu 
w zakresie, o którym mowa w art. 241 ust. 2 pkt 1 Ustawy.  

4. Zmiana Statutu, w zakresie wskazanym w ust. 1 pkt 2 wchodzi w życie: 
1) w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia -  w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym 

mowa w art. 18 ust. 2 pkt 10 i 11 Ustawy, oraz w zakresie opłat manipulacyjnych, o których 
mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy, jeżeli pobierane są przy odkupieniu jednostek uczestnictwa; 

2) w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia - w przypadku zmiany Statutu w zakresie, o którym mowa 
w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3b Ustawy, w związku z przejęciem zarządzania Funduszem albo 
przejęciem zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw;  

3) z dniem ogłoszenia – w pozostałych przypadkach.  

http://www.millenniumtfi.pl/


5. Terminy wejścia w życie zmian Statutu, o których mowa w ust. 3 pkt 1, mogą ulec skróceniu za 

zezwoleniem KNF. 

 

§ 110.  

PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA FUNDUSZU 

1. Fundusz ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w Ustawie, Ustawie o PPK oraz w przypadku 

podjęcia takiej decyzji przez Towarzystwo, która może być podjęta, gdy Wartość Aktywów Netto 

Funduszu spadła poniżej wartości 2.000.000 złotych, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o PPK. 

2. Informacja o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu zostanie niezwłocznie opublikowana przez 

Towarzystwo lub Depozytariusza w sposób, o którym mowa w § 109 ust. 2, oraz przekazana KNF. 

3. Rozwiązanie Funduszu następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

4. Likwidacja Funduszu polega na zbyciu Aktywów Funduszu, ściągnięciu należności Funduszu, 

zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa przez wypłatę uzyskanych 

środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich 

Jednostek Uczestnictwa. Środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, likwidator 

przekazuje do depozytu sądowego. Likwidatorem Funduszu jest Depozytariusz, chyba że KNF 

wyznaczy innego likwidatora. 

 

§ 111.  

LIKWIDACJA SUBFUNDUSZU 
1. Fundusz może w trakcie działania Funduszu dokonać likwidacji Subfunduszu w przypadku zaistnienia 

przynajmniej jednej z następujących przesłanek: 
1) spadku Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu poniżej kwoty 30 000 000 złotych, 
2) braku możliwości pokrywania kosztów działalności danego Subfunduszu z wynagrodzenia 

Towarzystwa za zarządzanie tym Subfunduszem. 
2. W przypadku Subfunduszu, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, oraz którego wartość aktywów 

netto spadła poniżej 2.000.000 zł, Fundusz w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia, 

ogłasza w sposób wskazany w statutach łączących się funduszy o zamiarze połączenia: 

1) z innym specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, będącym funduszem 

zdefiniowanej daty, który osiągnął swoją zdefiniowaną datę, zarządzanym przez Towarzystwo; 

2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez Towarzystwo. 

3. W przypadku, gdy nie jest możliwe połączenie, o którym mowa w ust. 2, Subfundusz nie ulega 

rozwiązaniu, albo nie następuje otwarcie likwidacji Subfunduszu, jeżeli na wniosek Towarzystwa 

złożony w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, organ nadzoru 

udzieli zgody na połączenie Subfunduszu: 

1) z innym funduszem zdefiniowanej daty, który osiągnie swoją zdefiniowaną datę w ciągu pięciu 

lat, od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2, zarządzanym przez Towarzystwo, 

2) z innym subfunduszem zdefiniowanej daty, wydzielonym w specjalistycznym funduszu 

inwestycyjnym otwartym zarządzanym przez Towarzystwo, który osiągnie swoją zdefiniowaną 

datę w ciągu pięciu lat, od dnia wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 2 

4. Likwidacja w trybie, o którym mowa ust. 1, nie może objąć wszystkich Subfunduszy. 

5. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, w imieniu Funduszu 

podejmuje Towarzystwo. Z dniem podjęcia przez Zarząd Funduszu uchwały o likwidacji Subfunduszu 

następuje otwarcie jego likwidacji. 

6. Wszystkie Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu. 

7. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem 

Funduszu, jest Towarzystwo. 

8. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu nie są zbywane oraz odkupywane Jednostki Uczestnictwa 

likwidowanego Subfunduszu. 

9. Od dnia rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę 

uczestnictwa Subfunduszu. 

10. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem 

Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad: 

1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, 
zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego 
Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, 
proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, przy 
czym na podstawie dyspozycji Uczestnika, wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji 



Subfunduszu może nastąpić na rachunek: 
a) innego Subfunduszu, lub 
b) innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo - z przeznaczeniem na 

nabycie jednostek uczestnictwa odpowiednio tego innego Subfunduszu lub funduszu; 
2) zbywanie Aktywów Subfunduszu jest dokonywane z należytym uwzględnieniem interesu 

Uczestników likwidowanego Subfunduszu i Uczestników Funduszu; 
3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym 

powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem 
Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa; 

4) o wystąpieniu przesłanek likwidacji i rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób 
określony w § 109 ust. 2; 

5) Towarzystwo niezwłocznie po otwarciu likwidacji Subfunduszu, nie później jednak niż w terminie 
14 dni, sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień rozpoczęcia jego 
likwidacji dokonując wyceny aktywów zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych; 

6) po dokonaniu czynności określonych w pkt 1 Towarzystwo sporządza jednostkowe sprawozdanie 
finansowe Subfunduszu, zawierające co najmniej: 
a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w 

pkt 1, 
b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu; 
c) wyliczenie kosztów likwidacji według stanu na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z 

roszczeń zgłoszonych wobec Subfunduszu;   
7) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu 

sądowego; 

8) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu 

uzyskanych środków pieniężnych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1, jest 

miejsce siedziby Funduszu. 

 

§ 112.  

PRAWO WŁAŚCIWE 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 
a w szczególności Ustawy o PPK, Ustawy i Kodeksu Cywilnego. 

 


