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OGŁOSZENIE O ZMIANIE  

PROSPEKTU INFORMACYJNEGO  

BPS EMERYTURA PPK SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO 

OTWARTEGO 

Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2022 R. 

 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając jako organ BPS 

Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), niniejszym ogłasza o 

dokonaniu aktualizacji treści Prospektu Informacyjnego Funduszu („Prospekt”). Dokonane zmiany w treści 

Prospektu są następujące: 

1) na stronie tytułowej Prospektu informacja o organie i siedzibie Funduszu otrzymuje nowe, 

następujące brzmienie: 

„Organem BPS PPK jest BPS PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie, ul. Grzybowska 81Krucza 50, 00-844 025 Warszawa.”. 

2) w treści Prospektu odesłanie do strony internetowej „www.bpstfi.pl” zastępuje się odesłaniem do 

strony internetowej „www.pfrtfi.pl”. 

3) na stronie tytułowej Prospektu w informacja o dacie  sporządzania i aktualizacji Prospektu otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie: 

„Niniejszy Prospekt informacyjny Funduszu został sporządzony w Warszawie w dniu 16 lipca 2019 r. 

a następnie zaktualizowany w dniu 31 lipca 2020 roku,14 kwietnia 2021 r., 01 lipca 2021 r., dnia 26 

maja 2022 r., oraz w dniu 16 września 2022 r.  

Ostatni tekst jednolity Prospektu został sporządzony w Warszawie 16 września 2022 roku.”. 

4) Treść Rozdziału I – „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie” otrzymuje 

nowe, następujące brzmienie:” 

„1. Imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Prospekcie  

Osobami odpowiedzialnymi za informacje zawarte w Prospekcie są: 

Tomasz Orlik – Członek Zarządu Towarzystwa 

Tomasz Bartmiński – Członek Zarządu Towarzystwa   

2. Nazwa i siedziba Towarzystwa 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.  

3. Oświadczenie osób, o których mowa w pkt 1 

Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne, nie pomijają żadnych faktów ani 

okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także 

że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby 

wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. 



 
 
 
 
 

2 
 

 

 

 

  

 

____________________ 

Tomasz Orlik 

Członek Zarządu 

PFR TFI S.A. 

______________________ 

Tomasz Bartmiński 

Członek Zarządu 

PFR TFI S.A.”. 

 

5) Treść Rozdziału II – „Dane o Towarzystwie” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

1. Firma (nazwa), kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, 

adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej 

PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Polsce, w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-

025 Warszawa, tel.: (+48 22) 341-70-00, Infolinia: 800-800-120, adres poczty elektronicznej 

sekretariat@pfrtfi.pl, adres internetowy: www.pfrtfi.pl. 

2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo 

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 sierpnia 2014 roku o numerze DFI/II/4030/35/22/13/14/92-

1/AG. 

3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Numer KRS: 0000486060. 

4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni 

dzień bilansowy 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość i składniki kapitału własnego Towarzystwa były następujące: 

Wysokość kapitału własnego Towarzystwa 59.860.395,90 zł 

Kapitał podstawowy Towarzystwa 48.000.000,00 zł  

Kapitał z aktualizacji wyceny Towarzystwa 0,00 zł 

Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 zł 

Zysk (strata) netto z lat ubiegłych 0,00 zł  

Zysk (strata) netto roku obrotowego 

Towarzystwa 

4.186.374,87 zł  
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5. Informacja o opłaceniu kapitału zakładowego Towarzystwa 

Kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony w całości wkładem pieniężnym. 

6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej 

dominacji 

Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, 

posiadająca 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Towarzystwa i 100% kapitału 

zakładowego Towarzystwa, tj. 48.000 akcji Towarzystwa. 

7. Imiona i nazwiska: 

a. Członków Zarządu Towarzystwa ze wskazaniem pełnionych funkcji w Zarządzie 

Ewa Małyszko – Prezes Zarządu Towarzystwa 

Piotr Kuba – Członek Zarządu Towarzystwa 

Tomasz Orlik – Członek Zarządu Towarzystwa 

Tomasz Bartmiński – Członek Zarządu Towarzystwa  

b. Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem Przewodniczącego 

Mariusz Jaszczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tomasz Berent  

Ewa Maciąg  

Małgorzata Iwanicz – Drozdowska 

c. Osób fizycznych odpowiedzialnych w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem oraz 

Subfunduszami 

Piotr Kuba – Członek Zarządu Towarzystwa 

Kamil Kosiński – Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Aktywami 

Michał Sikorski – Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami 

Daniel Zegadło – Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami 

Marcin Deręgowski – Zarządzający w Departamencie Zarządzania Funduszami i Aktywami 

8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w punkcie 7, funkcjach poza Towarzystwem, 

jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu 

a. Zarząd Towarzystwa 

8.1.1.  Ewa Małyszko 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Ewę Małyszko poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 
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8.1.2. Piotr Kuba 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Piotra Kubę poza Towarzystwem jakichkolwiek 

funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.1.3. Tomasz Orlik 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Tomasza Orlika poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.1.4. Tomasz Bartmiński 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Tomasza Bartmińskiego poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

b. Rada Nadzorcza Towarzystwa 

8.2.1. Tomasz Berent 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Tomasza Berenta poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.2.2. Ewa Maciąg  

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Ewę Maciąg poza Towarzystwem jakichkolwiek 

funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.2.3. Małgorzata Iwanicz – Drozdowska   

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Małgorzatę Iwanicz – Drozdowską poza 

Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.2.4. Mariusz Jaszczyk  

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Pan Mariusz Jaszczyk kieruje departamentem kontrolingu w PFR S.A. Poza wskazanym Towarzystwo nie 

posiada informacji na temat pełnienia przez Mariusza Jaszczyka poza Towarzystwem jakichkolwiek funkcji, 

które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 
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c. Osoby fizyczne odpowiedzialne w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem i Subfunduszami 

8.3.1 Piotr Kuba 

Informacje dotyczące Piotra Kuby znajdują się w pkt 8.1.2. powyżej. 

8.3.2 Kamil Kosiński 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Kamila Kosińskiego poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.3.3 Michał Sikorski 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Michał Sikorski pełni funkcję członka rady nadzorczej Rafako S.A. 

8.3.4 Daniel Zegadło 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Daniela Zegadło poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

8.3.5 Marcin Deręgowski 

1) Funkcje pełnione poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji 

Uczestników Funduszu 

Towarzystwo nie posiada informacji na temat pełnienia przez Marcina Deręgowskiego poza Towarzystwem 

jakichkolwiek funkcji, które mogłyby mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 

d. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem  

1) PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 

2) Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

3) PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (działający 

poprzednio pod nazwą: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ Aktywów Niepublicznych) 

4) Fundusz Inwestycji Samorządowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

5) Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

6) Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

7) PFR BIZNEST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

8) PFR Fundusz Funduszy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

9) PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

10) PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 
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11) PFR OTWARTE INNOWACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

12) PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

e. Skrótowe informacje o stosowanej w Towarzystwie polityce wynagrodzeń wraz z informacją, że 

szczegółowe informacje o tej polityce, a w szczególności opis sposobu ustalania wynagrodzeń 

i uznaniowych świadczeń emerytalnych, imiona i nazwiska oraz funkcje osób odpowiedzialnych 

za przyznawanie wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, w tym skład komitetu 

wynagrodzeń, jeżeli został ustanowiony w Towarzystwie, są dostępne na stronie internetowej oraz 

ze wskazaniem strony internetowej, na której polityka ta jest udostępniona   

Obowiązująca Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 

S.A. („Polityka”) została przyjęta przez Zarząd Towarzystwa oraz zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 

Towarzystwa. Polityka została przygotowana na podstawie art. 47a Ustawy oraz przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać 

polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1487), zwanego dalej 

w niniejszym punkcie „Rozporządzeniem”. W Towarzystwie funkcjonuje również Regulamin 

wynagradzania przyjęty przez Zarząd Towarzystwa, który ustala warunki wynagradzania za pracę oraz 

przyznawania innych świadczeń związanych z pracą w Towarzystwie. 

Celem Polityki jest prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem i zapobieganie podejmowaniu ryzyka 

niezgodnego z profilami ryzyka, polityką inwestycyjną, strategiami inwestycyjnymi, statutami funduszy 

inwestycyjnych lub regulacjami wewnętrznymi Towarzystwa. Postanowienia Polityki określają ogólne zasady 

ustalania, przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagrodzeń osobom, które mają istotny wpływ 

na profil ryzyka Towarzystwa lub zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz osób zajmujących 

stanowiska kierownicze w Towarzystwie, tj.: członków Zarządu, pracowników podejmujących decyzje 

inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, 

osób sprawujących funkcje z zakresu zarządzania ryzykiem, osób wykonujących czynności z zakresu 

zgodności działalności z prawem, dyrektorzy departamentów, kierownicy wydziałów i osoby kierujące 

zespołami. 

Polityka opracowana została z uwzględnieniem formy prawnej, w jakiej działa Towarzystwo, zakresu i stopnia 

złożoności prowadzonej działalności oraz związanego z nią ryzyka, a także wewnętrznej organizacji 

Towarzystwa, tj. zgodnie z zasadą proporcjonalności wdrożenia wymogów przewidzianą w §6 ust. 2 

Rozporządzenia. 

Szczegółowe informacje o Polityce, w szczególności informacje zawierające opis sposobu ustalania 

wynagrodzeń i uznaniowych świadczeń emerytalnych, są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa 

www.pfrtfi.pl.”. 

6) w Rozdziale III ust. 4 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„a) nabycia kolejnych Jednostek Uczestnictwa wyłącznie za wpłaty dokonane do Funduszu na zasadach 

określonych w Ustawie o PPK, 

b) żądania zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa na zasadach określonych w Ustawie o PPK, 

c) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, uzyskanych w związku z 

likwidacją Funduszu lub Subfunduszu, 

d) zgłoszenia reklamacji, 

e) dokonywania zamiany Jednostek Uczestnictwa związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki 

Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem wydzielonym w Funduszu zarządzanym przez 
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Towarzystwo przy zastrzeżeniu, że zamiana może być dokonywana jedynie pomiędzy subfunduszami 

zdefiniowanej daty w rozumieniu Ustawy o PPK, 

f) ustanawiania pełnomocników, 

g) rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci na zasadach 

określonych w Statucie, 

h) ustanowienia zastawu na Jednostkach Uczestnictwa, 

i)  zlecania ustanowienia blokady, 

j)  dostępu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa do kluczowych informacji dla inwestorów, 

k) dostępu do Prospektu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym prospekcie, kluczowych 

informacji dla inwestorów oraz półrocznych i rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych 

Subfunduszy oraz połączonego półrocznego i rocznego sprawozdania finansowego Funduszu na stronie 

internetowej Towarzystwa: www.bpstfi.plpfrtfi.pl, 

l)  żądania bezpłatnego doręczenia Prospektu wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym 

prospekcie, kluczowych informacji dla inwestorów oraz jednostkowych sprawozdań finansowych 

Subfunduszy i połączonego sprawozdania finansowego Funduszu, 

m) składania zleceń i oświadczeń, na zasadach określonych w Regulaminie PPK, 

n) posiadania Wspólnego Rejestru Małżeńskiego na zasadach określonych w art. 18 Statutu w 

przypadku złożenia wniosku o wypłatę świadczenia małżeńskiego w rozumieniu art. 100 Ustawy o PPK, 

o) udziału w zgromadzeniu Uczestników na zasadach określonych w Statucie.”. 

7) w Rozdziale III ust. 4 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„2) W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  

a) Administratorem danych osobowych Uczestników, ich pełnomocników, małżonków lub byłych 

małżonków Uczestników, dzieci Uczestników oraz Osób Uprawnionych jest Fundusz, zarządzany 

przez PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej  50, 00-025 Warszawa, nr tel.: +48 22 

341 70 00, adres e-mail: sekretariat@pfrtfi.pl. 

b) Dane kontaktowe Towarzystwa w zakresie ochrony danych osobowych: adres e-mail: 

dane.osobowe@pfrtfi.pl, nr tel.: +48 22 341 70 00. 

c) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

- realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”), 

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem 

Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 

międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy 
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z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości, ustaw podatkowych; 

- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje: marketing 

bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych 

w ramach grupy przedsiębiorstw, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa 

środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej. 

d) Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora: imię (imiona) i nazwisko, 

PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, 

adres do korespondencji, nr telefonu, adres poczty elektronicznej. 

e) Odbiorcami danych osobowych są: Agent Transferowy, Depozytariusz, Polski Fundusz Rozwoju 

S.A., podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i 

niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci Funduszu. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres: uczestnictwa Uczestnika w Funduszu oraz 

niezbędny do realizacji uprawnień związanych z uczestnictwem, wypełniania obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający 

z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa. 

g) Osobom wskazanym w pkt 1.1. powyżej przysługuje prawo: 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, 

w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do 

pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przeniesienia danych, 

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uprawnień 

związanych z uczestnictwem Uczestnika w Funduszu. 

i) O ile dana osoba nie podała swoich danych osobowych Administratorowi bezpośrednio, zostały one 

Administratorowi przekazane przez Uczestnika Funduszu lub Podmiot Zatrudniający Uczestnika 

Funduszu.”. 

8) w Rozdziale III ust. 6 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi w: a) 

formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez: i) notariusza, ii) upoważnionego pracownika 

Towarzystwa; b) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego; c) za pośrednictwem Pracodawcy oraz w innej formie 

uzgodnionej z Towarzystwem.  

Zbycie Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu przez Funduszu następuje w każdym Dniu 

Wyceny. 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa Subfunduszy wyłącznie na rzecz Uczestników PPK, tj. osób 

fizycznych w imieniu i na rzecz których Pracodawca zawarł Umowę o prowadzenie PPK, działając 

na podstawie Ustawy o PPK. Wpłaty do Funduszu dokonywane są na rzecz Uczestnika PPK przez 

Pracodawcę, który zawarł uprzednio z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK, , a także inne 

podmioty i instytucje które są uprawnione do dokonywania wpłat na rzecz Uczestnika PPK zgodnie 

z Ustawą o PPK. 
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W przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu na rzecz przyszłego 

Uczestnika Funduszu, wraz z dokonaniem Wpłaty składane jest również zlecenie otwarcia Rejestru 

(jeżeli nie ma otwartego subrejestru w innym Subfunduszu). Składając zlecenie otwarcia Rejestru 

obowiązkowe jest podanie następujących danych:  

− Niezbędne dane Uczestnika Funduszu obejmujące: imię (imiona), nazwisko, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób 

nieposiadających numeru PESEL; 

− Opcjonalne dane Uczestnika Funduszu obejmujące: numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego. 

Otwarcie Rejestru następuje z chwilą pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa. W ramach 

Rejestru Uczestników Funduszu, Fundusz wydziela subrejestry Uczestników Funduszu dla każdego 

Subfunduszu, na którym ewidencjonuje się dane Uczestnika i zbyte mu Jednostki Uczestnictwa w 

danym Subfunduszu.  

Uczestnik Funduszu może nabywać Jednostki Uczestnictwa dowolnego innego Subfunduszu 

wydzielonego w ramach Funduszu poprzez złożenie dyspozycji zamiany lub też dyspozycję podziału 

Wpłat PPK. Dokonana wpłata jest równoznaczna ze złożeniem zlecenia otwarcia subrejestru lub 

rejestru i nabycia Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu. Uczestnik może dokonać dyspozycji 

alokacji przyszłych wpłat, rozdzielając Wpłaty PPK pomiędzy jeden lub kilka Subfunduszy w sposób 

określony w umowie o prowadzenie PPK, a także składać dyspozycję zamiany w sposób określony 

w umowie o zarządzanie PPK oraz umowie o prowadzenie PPK. 

Wpłaty do Funduszu na rzecz Uczestnika może dokonywać Pracodawca, a także inne podmioty i 

instytucje które są uprawnione do dokonywania wpłat na rzecz Uczestnika PPK zgodnie z Ustawą o 

PPK.  

Wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w środkach 

pieniężnych na rachunek bankowy właściwy dla danego Subfunduszu.  

W przypadku Wpłat dokonywanych przez Pracodawcę, nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje 

na podstawie zbiorczego przelewu na rachunek bankowy Funduszu. Pracodawca przedstawia 

informację zbiorczą o rozksięgowaniu wartości Wpłat pomiędzy Uczestników, z 

przyporządkowaniem wysokości Wpłat PPK dla poszczególnych Uczestników, na rzecz których 

dokonuje Wpłat. Informacja zbiorcza zawiera podział Wpłat na wartości Wpłat PPK finansowanych 

przez Pracodawcę, Wpłat PPK finansowanych przez Uczestnika, a także dane pozwalające 

zidentyfikować Uczestnika w imieniu i na rzecz którego jest dokonywana. Informacja  o wysokości 

Wpłaty na rzecz danego Uczestnika w takiej informacji zbiorczej jest traktowana jako zlecenie 

nabycia Jednostek Uczestnictwa na jego rzecz. 

W przypadku gdy wpłacona kwota na nabycie Jednostek Uczestnictwa dla Uczestników jest różna 

od zsumowanej kwoty wskazanej w informacji przekazanej przez Pracodawcę, działania 

podejmowane zależą od rodzaju nieprawidłowości. Jeżeli kwota przelewu tytułem Wpłat jest wyższa 

od sumy Wpłat przypisanych Uczestnikom w informacji zbiorczej przekazanej przez Pracodawcę, 

rozlicza się przelew i ewidencjonuje Wpłaty na Rejestrach Uczestników wg danych zawartych w 

informacji zbiorczej. O stwierdzeniu nadpłaty informuje się niezwłocznie Pracodawcę. Jeżeli 

weryfikacja prowadzi do ustalenia, że kwota przelewu tytułem Wpłat jest mniejsza od sumy wpłat 

przypisanych Uczestnikom w informacji zbiorczej, Fundusz (lub Agent Transferowy) zwraca 

Pracodawcy informację zbiorczą celem wyjaśnienia, celem dokonania korekty lub dopłacenia 



 
 
 
 
 

10 
 

brakujących środków pieniężnych. Zwrot informacji zbiorczej następuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi inaczej. 

Uczestnik może dokonywać wpłaty środków w ramach dyspozycji wypłaty transferowej kierowanej 

do Funduszu. Fundusz nie przyjmuje środków w ramach dyspozycji od osób, dla których Pracodawca 

nie zawarł umowy o prowadzenie PPK z Funduszem. Za środki z wypłaty transferowej wniesione 

do Funduszu zbywane są Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu właściwego wedle wieku Uczestnika 

albo też Subfunduszu/Subfunduszy wskazanych przez Uczestnika, jeżeli złożył on dyspozycję 

alokacji wpłat wskazując Subfundusz/Subfundsze inne, niż Subfundusz właściwy wedle jego wieku. 

Koszty związane z wpłatą środków pieniężnych ponosi osoba dokonująca wpłaty. 

Fundusz może uzależnić przyjęcie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa od przedstawienia mu, 

w sposób wskazany przez Fundusz, dodatkowych informacji pozwalających na identyfikację 

Uczestnika Funduszu lub osoby działającej w jego imieniu, wymaganych przepisami ustawy z dnia 

1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 

2019r. poz. 1119). Powyższe zastrzeżenie dotyczy także innych zleceń przyjmowanych przez 

Fundusz. 

Wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w związku ze zbywaniem i odkupywaniem Jednostek 

Uczestnictwa mogą być dokonywane wyłącznie w złotych.”. 

9) w Rozdziale III ust. 6 pkt 1) skreśla się treść lit. b). 

10) w Rozdziale III ust. 6 pkt 2) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi w: a) 

formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez: i) notariusza, ii) upoważnionego pracownika 

Towarzystwa; b) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego; c) za pośrednictwem Pracodawcy oraz w innej formie 

uzgodnionej z Towarzystwem..  

Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń w każdym Dniu Wyceny. 

Subfundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa bez ograniczeń, z tym że odkupienie Jednostek 

Uczestnictwa podlega szczególnym warunkom określonym w Ustawie o PPK oraz Statucie 

Funduszu. Wypłata z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje wyłącznie w formie 

wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu, o których mowa w Ustawie o PPK, a także na podstawie 

dyspozycji zamiany lub innej dyspozycji dopuszczalnej przepisami Ustawy o PPK, która wymaga 

przeprowadzenia transakcji odkupienia Jednostek Uczestnictwa Funduszu. 

Podstawę odkupienia stanowi zlecenie złożone przez uczestnika, osobę uprawnioną, a także inne 

uprawnione do tego na podstawie Ustawy o PPK osoby. Na zasadach określonych w Ustawie o PPK 

zrealizowanie zlecenia może być obwarowane spełnieniem innych warunków, w szczególności 

przedłożeniem dokumentów lub złożeniem oświadczeń. 

Z chwilą odkupienia Jednostki Uczestnictwa są umarzane z mocy prawa. 

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w chwili wpisania do subrejestru liczby odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek 

Uczestnictwa. 

Okres od zgłoszenia żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa, do dnia odkupienia tych Jednostek 

Uczestnictwa przez Fundusz nie może przekroczyć siedmiu dni, chyba że opóźnienie jest 

następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, z zastrzeżeniem art. 20 
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ust. 15-17 Statutu Funduszu. Do terminów nie wlicza się okresów zawieszenia odkupywania 

Jednostek Uczestnictwa.”. 

11) w Rozdziale III ust. 6 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi w: a) 

formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez: i) notariusza, ii) upoważnionego pracownika 

Towarzystwa; b) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego; c) za pośrednictwem Pracodawcy oraz w innej formie 

uzgodnionej z Towarzystwem.  

Zgodnie z Ustawą o PPK konwersja Jednostek Uczestnika na jednostki uczestnictwa innego 

funduszu może odbywać się jedynie pomiędzy funduszami inwestycyjnymi będącymi funduszami 

zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38 Ustawy o PPK, zarządzanymi przez to samo 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych.  

Towarzystwo nie prowadzi innego funduszu inwestycyjnego będącego funduszem zdefiniowanej 

daty w rozumieniu art. 38 Ustawy o PPK, zatem Uczestnik nie ma możliwości dokonywania 

konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa innych funduszy zarządzanych przez 

Towarzystwo. 

Pod warunkiem utworzenia przez Towarzystwo innego funduszu zdefiniowanej daty i zaoferowania 

go Uczestnikom danego PPK, do konwersji zastosowanie miałby art. 20 ust. 20 Statutu”. 

12) w Rozdziale III ust. 6 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi w mogą 

być składane Funduszowi na zasadach określonych w Umowie o zarządzanie PPK lub Umowie o 

prowadzenie PPK.  

Fundusz dokonuje wypłaty kwot z tytułu odkupienia przez złożenie polecenia przelewu środków 

pieniężnych na rachunek bankowy Uczestnika Funduszu inną osobę składającą dyspozycję wiążącą 

się z odkupieniem Jednostek Uczestnictwa, wskazany w Rejestrze lub zleceniu odkupienia. Osiągane 

dochody powiększają Aktywa tego Subfunduszu oraz Aktywa Funduszu. 

W przypadkach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego kwota pochodząca z 

odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie pomniejszona o ewentualny podatek oraz inne obciążenia 

publicznoprawne.”. 

13) w Rozdziale III ust. 6 zdanie główne pkt 5) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi w: a) 

formie pisemnej z podpisem poświadczonym przez: i) notariusza, ii) upoważnionego pracownika 

Towarzystwa; b) w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 

rozumieniu art. 781 Kodeksu cywilnego; c) za pośrednictwem Pracodawcy oraz w innej formie 

uzgodnionej z Towarzystwem.  

Środki gromadzone w Funduszu przez Uczestnika są inwestowane w ramach Subfunduszu 

właściwego dla jego wieku, chyba że Uczestnik złoży dyspozycję alokacji wpłat (dyspozycja 

dotycząca przyszłych Wpłat) albo dyspozycję zamiany Jednostek Uczestnictwa (dyspozycja dotycząca 

zgromadzonych już środków). 

W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, 

żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość 

kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu tego samego 



 
 
 
 
 

12 
 

Funduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek 

uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. W dyspozycji Uczestnik 

określa procentowy podział Środków, przy czym minimalny przydział Środków do jednego 

Subfunduszu nie może być mniejszy, niż 10% Środków zgromadzonych przez Uczestnika.”. 

 

14) w Rozdziale III ust. 6 pkt 5) w treści lit. a)  dotychczasową stawkę procentową „1%” zastępuje się 

stawką procentową „0,1%”. 

15) w Rozdziale III ust. 9 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Za przychody osób fizycznych podlegające opodatkowaniu według ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych uważa się między innymi przychody z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych, w 

tym w szczególności z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz 

umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu 

inwestycyjnego. 

Obliczenie podatku od dochodu z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych następuje na podstawie 

wartości wyrażonych w walucie polskiej. 

Wartość środków wypłacanych Uczestnikowi na podstawie zlecenia: 

a) Wypłaty środków na cele mieszkaniowe, w zakresie w jakim Uczestnik nie dokonał zwrotu 

wypłaconych środków w terminie wynikającym z zawartej umowy o której mowa w art. 98 Ustawy o 

PPK, 

b) Wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PPK jeżeli wypłata będzie 

wypłacana w mniejszej ilości rat niż 120 miesięcznych rat, albo z tytułu wypłaty jednorazowej - w 

przypadku określonym w art. 99 ust. 2 Ustawy o PPK, 

c) Zwrotu,  

może być w związku z tym pomniejszona o podatek od dochodu z tytułu udziału w funduszu 

inwestycyjnym.  

Wypłacanych Uczestnikowi dochodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych nie łączy się z 

dochodami z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% 

wypłacanej kwoty dochodu (art. 30a ust. 1 pkt 5 i ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych). W przypadku spadkobierców, przychody z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych są pomniejszane o wydatki poniesione przez spadkodawcę na ich nabycie 

(art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 

Płatnikiem podatku jest Fundusz. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1c Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ustala się przychodu 

z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi 

subfunduszami, w przypadku zamiany Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu na Jednostki Uczestnictwa 

innego Subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie Ustawy.”. 

16) w Rozdziale IV w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 
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17) w Rozdziale IV w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

18) w Rozdziale IV w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%” 

19)  w Rozdziale V w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

20) w Rozdziale V w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

21) w Rozdziale V w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

22) w Rozdziale VI w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

23) w Rozdziale VI w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

24) w Rozdziale VI w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

25) w Rozdziale VII w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

26) w Rozdziale VII w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 
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27) w Rozdziale VII w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

28) w Rozdziale VIII w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

29) w Rozdziale VIII w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

30) w Rozdziale VIII w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

31) w Rozdziale IX w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

32) w Rozdziale IX w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

33) w Rozdziale IX w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

34) w Rozdziale X w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

35) w Rozdziale X w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

36) w Rozdziale X w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

37) w Rozdziale XI w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 
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„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

38) w Rozdziale XI w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

39) w Rozdziale XI w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

40) w Rozdziale XII w ust. 2 pkt 1) po lit. o) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: 

„p) Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

Oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które jeżeli 

wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość 

inwestycji.”. 

41) w Rozdziale XII w ust. 2 pkt 2) na początku treści lit. b) dodaje się następujące zdanie: 

„W dniu 16 września 2022 r. PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie 

BPS PPK od BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.”. 

 

42) w Rozdziale XII w ust. 4 pkt 3) w treści lit. a) i lit. b) dotychczasową stawkę procentową „1%” 

zastępuje się stawką „0,1%”. 

43) w Rozdziale XIII ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa 

numer telefonu: 801 300 800 

strona internetowa: www.mbank.pl”. 

44) w Rozdziale XIII ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Depozytariusz nie powierzył przechowywania aktywów Funduszu.”. 

45) w Rozdziale XIII ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Nie dotyczy.”. 

 

46) w Rozdziale XIII ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Towarzystwo nie zidentyfikowało przypadku występowania konfliktów interesów, w związku z 

wykonywaniem funkcji Depozytariusza Funduszu oraz inną działalnością Depozytariusza.”. 

47) w Rozdziale XV po ust. 4 dodaje się ust. 5 - 8 w następującym brzmieniu: 

„5. Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI S.A. 
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Zasady składania i rozpatrywania skarg przez PFR TFI S.A. zostały uregulowane w Regulaminie 

rozpatrywania reklamacji w PFR TFI S.A. („Regulamin”). Regulamin został wprowadzony w związku 

z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 

2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy 

inwestycyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2103 z późn. zm.) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 

5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 

Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279, z późn. zm.). Celem Regulaminu jest określenie zasad 

postępowania pracowników Towarzystwa oraz podmiotów współpracujących z Towarzystwem w 

rozpatrywaniu Reklamacji. 

a) Definicje 

1) Fundusz – BPS Emerytura PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zarządzany 

przez Towarzystwo; 

2) Klient - Uczestnik lub potencjalny Uczestnik Funduszu;  

3) Towarzystwo - PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Warszawie, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa; 

4) Uczestnik - osoba fizyczna, na rzecz której za wpłatę wniesioną do Funduszu w ramach PPK 

nabyta została przynajmniej część Jednostki Uczestnictwa przynajmniej jednego z Subfunduszy 

wydzielonych w ramach Funduszu; 

5) Reklamacja - każda wyrażona przez Klienta skarga (zastrzeżenie) przekazana Towarzystwu, 

odnosząca się do usług świadczonych przez Fundusz lub Towarzystwo, a w szczególności dotycząca 

nieprawidłowości związanych z uczestnictwem w Funduszu, a także do wszelkich uchybień we 

wspomnianym zakresie, wynikających z działania lub zaniechania Funduszu, Towarzystwa lub 

podmiotów trzecich działających na ich zlecenie. 

b) Reklamacja 

1. W celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, jej złożenie powinno 

nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu przez Klienta informacji o zaistnieniu okoliczności będących 

podstawą Reklamacji. 

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

1) dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację, co najmniej: imię i nazwisko, PESEL 

oraz adres korespondencyjny, 

2) szczegółowy opis sprawy, której dotyczy Reklamacja, 

3) określenie oczekiwanego sposobu zakończenia sprawy, której dotyczy Reklamacja. 

3. W przypadku, gdy treść reklamacji nie pozwala na sprecyzowanie danych, o których mowa w 

ust. 2, Towarzystwo (jeżeli jest to możliwe) niezwłocznie wzywa Klienta lub jego 

pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego do ich uzupełnienia. 

4. Składanie reklamacji jest bezpłatne. 

c) Złożenie i przyjęcie reklamacji 

1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta bezpośrednio, przez osobę przez niego 

upoważnioną, osobiście lub przez posłańca, w następujący sposób: 

1) elektronicznie, za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie 

internetowej Towarzystwa: www.pfrtfi.pl, 

2) pisemnie osobiście, odpowiednio w siedzibie Towarzystwa albo Agenta Transferowego, albo 

przesyłką pocztową na adres:  

a) Agenta Transferowego:  

ProService Finteco Sp. z o.o. 
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ul. Konstruktorska 12a 

02-673 Warszawa 

b) Towarzystwa: 

PFR TFI S.A. 

ul. Krucza 50 

00-025 Warszawa 

 

3) ustnie telefonicznie pod numerem: +48 22 539 26 11, albo osobiście do protokołu w siedzibie 

Towarzystwa. 

2. Towarzystwo potwierdza Klientowi, na jego życzenie, fakt złożenia Reklamacji w formie 

odpowiadającej sposobowi złożenia Reklamacji. 

3. Dopuszczalne jest złożenie Reklamacji przez pełnomocnika Klienta, działającego na 

podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

Zachowanie zwykłej formy pisemnej jest wystarczające w przypadku udzielania przez Klienta 

pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z 

reklamacją. 

d) Rozpatrzenie reklamacji 

1. Reklamacje rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

daty wpływu reklamacji do Towarzystwa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi 

przed jego upływem. 

2. W sprawach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i 

udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Towarzystwo informuje Klienta, 

który wystąpił z Reklamacją na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za 

pośrednictwem adresu e-mail, jeśli został wskazany przez Klienta jako preferowana forma kontaktu, 

podając: 

1) przyczynę opóźnienia, 

2) okoliczności konieczne do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy, 

3) przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 60 dni od daty wpływu Reklamacji do Towarzystwa. 

3. Towarzystwo zastrzega sobie prawo kontaktu z osobą składającą Reklamację w sytuacjach 

wymagających dodatkowego wyjaśnienia w przedmiocie Reklamacji. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 powyżej, a w określonych 

przypadkach terminu określonego w ust. 2 powyżej, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z 

wolą Klienta. 

e) Odpowiedź na reklamację 

1. Odpowiedź na Reklamację zostanie wysłana na adres do korespondencji Klienta, 

zarejestrowany w bazie danych Towarzystwa. W przypadku osoby, która jest potencjalnym lub byłym 

Uczestnikiem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, odpowiedź na Reklamację 

zostanie wysłana na adres do korespondencji wskazany w piśmie Klienta. 

2. Odpowiedź na Reklamację przekazywana jest przez Towarzystwo w formie  pisemnej listem 

poleconym na adres korespondencyjny Uczestnika lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.  

 

3. Odpowiedź na Reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na 

wniosek Klienta. 



 
 
 
 
 

18 
 

4. Osoba inna niż Klient informowana jest o sposobie rozpatrzenia reklamacji, jeżeli wynika to 

wyraźnie z dyspozycji Klienta. 

5. Odpowiedź na reklamację zawiera: 

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą 

Klienta, 

2) wyczerpującą informację na temat stanowiska Towarzystwa w sprawie skierowanych 

zastrzeżeń, w tym wskazanie odpowiednich fragmentów wzorca umowy lub umowy, 

3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego, 

4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z 

wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi. 

6. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta, treść odpowiedzi 

na reklamację zawiera również pouczenie o możliwości: 

1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi, a także o sposobie wniesienia tego 

odwołania; 

2) skorzystania z instytucji mediacji albo sądu polubownego, albo innego mechanizmu 

polubownego rozwiązywania sporów; 

3) wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego; 

4) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien 

być pozwany i sądu miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy. 

7. W przypadku uwzględnienia reklamacji poprzez wskazanie przez Towarzystwo innego 

sposobu postępowania niż żądany przez Klienta, odpowiedź na reklamację zawiera także elementy 

wskazane w ust. 5. 

f) Tryb odwoławczy 

1. Odwołanie się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na Reklamację możliwe jest poprzez 

wniesienie przez Klienta odwołania bezpośrednio do Towarzystwa odpowiednio na zasadach, na jakich 

wnosi się Reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację. 

2. W odwołaniu od odpowiedzi na Reklamację, Klient powinien wskazać okoliczności, które w 

jego ocenie nie zostały lub zostały błędnie ustalone i zinterpretowane przy rozpatrywaniu Reklamacji. 

3. Postępowanie odwoławcze prowadzi członek Zarządu Towarzystwa nadzorujący obszar usług 

Towarzystwa, którego dotyczy reklamacja, a odwołanie rozpatruje Zarząd w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od daty wpływu odwołania do Towarzystwa. 

4. Odpowiedź na odwołanie wysyłana jest do Klienta w sposób określony w li. e) pkt 2) powyżej. 

Odpowiedź na odwołanie powinna zawierać elementy wskazane w pkt 6.5 ust. 4 powyżej. 

5. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Zarząd Towarzystwa, odpowiedź na 

odwołanie zawiera także informacje, o których mowa w lit. e) pkt 5. ppkt 2) i ppkt 3) powyżej. 

g) Informacja o podmiocie uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z 

konsumentami   

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów 

konsumenckich Towarzystwo wskazuje, że podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w 

sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (siedziba: 

aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej www.rf.gov.pl). 

 

7. Informacje o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.) 
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a) Informacje o imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy, 

organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym 

przedsiębiorca został zarejestrowany, a w przypadku gdy działalność przedsiębiorcy wymaga uzyskania 

zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej zezwolenia 

 

Fundusz jest reprezentowany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Kruczej 50. Siedzibą Funduszu jest siedziba Towarzystwa. 

Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w 

Warszawie VII Wydział Cywilny Rodziny i Rejestrowy pod numerem RFI 1652 

Fundusz jest specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, w 

którym każdy z subfunduszy jest subfunduszem zdefiniowanej daty, o którym mowa w art. 39 ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), 

utworzenie którego, zgodnie z art. 15a Ustawy, nie wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru 

Finansowego. 

 

b) Informacje o imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) w 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciela przedsiębiorcy, o ile taki występuje 

 

Organem Funduszu jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w  Warszawie, 

przy ul. Kruczej 50. 

 

c) Informacje o imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) podmiotu innego 

niż przedsiębiorca świadczący usługi finansowe na odległość, w tym operatora środków 

porozumiewania się na odległość, oraz charakterze, w jakim podmiot ten występuje wobec konsumenta 

i tego przedsiębiorcy 

 

Nie dotyczy. 

 

d) Informacje o istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu 

 

Informacje o istotnych właściwościach świadczeń, w tym sposobu zbywania i odkupywania Jednostek 

Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego.  

 

e)  Informacje o cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i 

podatki, a w przypadku niemożności określenia dokładnej ceny lub wynagrodzenia - podstawie 

obliczenia ceny lub wynagrodzenia umożliwiającej konsumentowi dokonanie ich weryfikacji 

 

Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie równej WANJU danego Subfunduszu, obowiązującej 

dla tego Dnia Wyceny, w którym środki przekazane tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zostały 

zaksięgowane w tym celu na rachunku bankowym Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza, pod 

warunkiem, że  Fundusz otrzymał Informację Zbiorczą od Podmiotu Zatrudniającego.  W przypadku 

braku Informacji Zbiorczej Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa po cenie obowiązującej dla tego 

Dnia Wyceny, w którym Fundusz otrzymał Informację Zbiorczą. 
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Statut Funduszu wskazuje postanowienia o kosztach ponoszonych przez Fundusz i wynagrodzeniu 

Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 

- koszty i opłaty określone zostały w art. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 i 120 Statutu Funduszu w 

odniesieniu do każdego Subfunduszu; 

- wynagrodzenie Towarzystwo określono w art. 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98, 108 i 118 Statutu Funduszu 

w odniesieniu do każdego Subfunduszu. 

Zwięzłe określenie obowiązków podatkowych zostało określone w pkt 9 Rozdziału III.  

 

f) Informacje o ryzyku związanym z usługą finansową, jeżeli wynika ono z jej szczególnych 

cech lub charakteru czynności, które mają być wykonane lub jeżeli cena bądź wynagrodzenie zależą 

wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym 

 

Informacje o ryzyku związanym z inwestycyjną w Jednostki Uczestnictwa zostały opisane w 

postanowieniach dla poszczególnych Subfunduszy w: Rozdziale IV pkt 2, Rozdziale V pkt 2, Rozdziale 

VI pkt 2, Rozdziale VII pkt 2, Rozdziale VIII pkt 2, Rozdziale IX pkt 2, Rozdziale X pkt 2, Rozdziale 

XI pkt 2, Rozdziale XII pkt 2.  

 

g) Informacje o zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia 

 

Zasady zapłaty ceny za nabycie Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu 

Informacyjnego. 

 

h) Informacje o kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi 

 

Informacje o opłatach manipulacyjnych z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa 

zostały wskazane w Rozdziale III Statutu Funduszu. Terminy i sposoby zbywania i odkupywania 

Jednostek Uczestnictwa zostały wskazane w Rozdziale III Prospektu Informacyjnego.    

 

i) Informacje o prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 40 ust. 1 i 2, albo 

wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz wysokości ceny lub wynagrodzenia, które konsument 

jest obowiązany zapłacić w przypadku określonym w art. 40 ust. 4 

 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy stronie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

 

j) Informacje o dodatkowych kosztach ponoszonych przez konsumenta wynikających z korzystania ze 

środków porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić 

 

W przypadku korzystania przez Uczestnika (lub klienta) z środków porozumiewania się na odległość 

należy się liczyć z możliwością obciążania dodatkowymi kosztami wg. stawek operatora usług 

telekomunikacyjnych.  

 

k) Informacje o terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają 

charakter wiążący 
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Wartość Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa ustalona na dany Dzień Wyceny jest publikowana 

na stronach internetowych Towarzystwa www.pfrtfi.pl, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jej 

dokonaniu, do godziny 23:00, z zastrzeżeniem, że w przypadkach wystąpienia zdarzenia niezależnego 

od Towarzystwa i podmiotów, za których działania Towarzystwo ponosi odpowiedzialność, a 

wpływających na termin publikacji, publikacja Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa 

dokonywana jest niezwłocznie po ustaniu tego zdarzenia lub skutków tego zdarzenia. Fundusz na 

stronach internetowych Towarzystwa www.pfrtfi.pl będzie publikować ceny zbywania i odkupywania 

Jednostek Uczestnictwa. 

 

l) Informacje o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe 

 

Nie dotyczy. 

 

m) Informacje o miejscu i sposobie składania reklamacji 

 

Miejsce i sposób złożenia reklamacji wskazano w pkt 6.3. Rozdziału XV. 

 

 

n) Informacje o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy 

 

Informacje o możliwości skorzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wskazane zostały w pkt 

6.7 Rozdziału XV. 

 

o) Informacje o prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 42, oraz skutkach tego 

wypowiedzenia, w tym karach umownych 

 

Wypowiedzenie umowy o uczestnictwo w PPK możliwe jest na zasadach określonych w Ustawie o 

PPK. W przypadku wypowiedzenia umowy Uczestnik nie jest obciążany karami umownymi. 

 

p) Informacje o istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli 

takie istnieją 

 

Fundusz nie udziela gwarancji. 

 

q) Informacja o prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków 

przedsiębiorcy z konsumentem przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do 

zawarcia i wykonania umowy; 

 

Prawem właściwym przy zbywaniu i odkupywaniu Jednostek Uczestnictwa jest prawo polskie, w 

szczególności Ustawa i Ustawa o PPK. 

 

r) Informacje o języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z konsumentem 

 

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Funduszem a Uczestnikiem jest język polski. 
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s) Informacje o sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem 

umowy 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów z uczestnictwem w Funduszu jest sąd właściwy zgodnie z 

przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

 

8. Informacje wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 

z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem 

w sektorze usług finansowych 

a) Sposób, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych 

decyzjach inwestycyjnych 

 

Towarzystwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych uwzględnia ryzyka dla 

zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju rozumie się sytuację lub 

warunki środowiskowe, 

 społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub 

potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Ryzyko dla zrównoważonego rozwoju 

 włączane jest w procesie inwestycyjnym w  odpowiednim stopniu w zależności od przyjętej strategii 

inwestycyjnej. 

Z uwagi na fakt, że Fundusz jest funduszem zdefiniowanej daty, zasady polityki inwestycyjnej w 

przeważającym stopniu określone są w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

w tym w szczególności w Ustawie oraz Ustawie o PPK. Mając na uwadze narzucone przepisami prawa 

zasady polityki inwestycyjnej ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana  

w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych może być wykorzystywana jako jeden z czynników 

determinujących dobór danej inwestycji czy też poziom zaangażowania w daną inwestycję.  

Ocena ryzyka dla zrównoważonego rozwoju dokonywana jest na podstawie analizy emitentów 

instrumentów finansowych mogących stanowić lokaty Funduszu w oparciu o listę wykluczeń branż lub 

emitentów. 

 

b) Wyniki oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z 

inwestycji w Fundusz  

 

Aktualnie nie jest możliwe jednoznaczne określenie wpływu ewentualnego ryzyka dla zrównoważonego 

rozwoju na zwrot z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszy. Fundusz, prowadząc działalność 

inwestycyjną w ramach poszczególnych Subfunduszy stosuje zasady ograniczania ryzyka 

inwestycyjnego, które skutkują rozproszeniem ryzyka. W konsekwencji, materializacja ewentualnego 

ryzyka dla zrównoważonego rozwoju nie powinna istotnie wpłynąć na zwrot z inwestycji w 

poszczególne Subfundusze.”. 

48) w Rozdziale XVI ust. 1 definicja „Depozytariusz” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

„Depozytariusz  

mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa”. 

49) w Rozdziale XVI ust. 1 skreśla się definicję „POF, Punkt Obsługi Funduszu”. 

50)  w Rozdziale XVI ust. 1 definicja „Towarzystwo” otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
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„PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”. 

51) w treści Statutu Funduszu wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„6.  Depozytariusz – mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 

Warszawa,”;  

2) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 19 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„19. Punkt Obsługi Funduszu – prowadzony przez Towarzystwo punkt obsługi klientów,”;  

3) w art. 1 Statutu Funduszu, pkt 29 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„29. Towarzystwo – PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Warszawie,”;  

4) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1.  Organem Funduszu jest PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w 

Warszawie, tworzące, zarządzające i reprezentujące Fundusz.”  

5) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Adresem Towarzystwa jest: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa.”   

6) w art. 4 Statutu Funduszu, ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„4.  Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu upoważnieni są: dwaj członkowie Zarządu 

Towarzystwa łącznie albo jeden członek Zarządu Towarzystwa łącznie z prokurentem.”  

7) w art. 5 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Prosta18, 00-850 Warszawa.”  

8) w art. 11 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1.  Cel inwestycyjny oraz zasady polityki inwestycyjnej oddzielnie dla każdego Subfunduszu 

określają Rozdziały XV - XXIII Statutu.”  

9) w art. 16 Statutu Funduszu, ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„9. Uczestnik Funduszu może składać zlecenia i oświadczenia na warunkach określonych w Umowie o 

zarządzanie PPK lub Umowie o prowadzenie PPK.”  

10) w art. 19 Statutu Funduszu, ust. 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„9.  Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na równe 

części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki 

Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa Fundusz poinformuje na 

dwa tygodnie przed podziałem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.”  

11) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5.  Dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek Funduszu przez Pracodawcę stanowi 

zlecenie zbycia Jednostek Uczestnictwa na rzecz Uczestników, w imieniu i na rzecz którego  

Pracodawca działa, w zakresie wynikającym z informacji przekazanej przez Pracodawcę, o której mowa 

w ust. 6.” 

12) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„6. Wraz z przelewem środków pieniężnych Pracodawca przekazuje Funduszowi informację z 

przyporządkowaniem wysokości Wpłat PPK dla poszczególnych Uczestników. Informacja zawiera 

wskazanie wartości Wpłat PPK finansowanych przez Pracodawcę, Wpłat PPK finansowanych przez 

Uczestnika, a także dane pozwalające zidentyfikować Uczestnika w imieniu i na rzecz którego jest 

dokonywana.”  

13) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  



 
 
 
 
 

24 
 

„7.  Dopłaty Roczne lub Wpłata Powitalna, dokonane do Funduszu na zasadach wynikających z 

Ustawy o PPK, stanowią zlecenie zbycia Jednostek Uczestnika na rzecz Uczestnika, którego dotyczą.”

  

14) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„10.  Zlecenia, dyspozycje i inne oświadczenia woli Uczestników mogą być składane Funduszowi 

na zasadach określonych w Umowie o zarządzanie PPK lub Umowie o prowadzenie PPK.”  

15) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„20.  W ramach konwersji Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego zlecenia, żądać odkupienia 

Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, za całość kwoty uzyskanej 

w wyniku tego odkupienia, Jednostek Uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo 

(fundusz docelowy) lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez 

Towarzystwo (subfundusz docelowy), pod warunkiem że jest to fundusz  (subfundusz) zdefiniowanej 

daty w rozumieniu Ustawy o PPK, a także jest oferowany w ramach PPK prowadzonego u Pracodawcy 

Uczestnika. Odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie jednostek 

uczestnictwa innego funduszu (subfunduszu) następuje w tym samym Dniu Wyceny. W dyspozycji 

Uczestnik określa procentowy podział Środków, przy czym minimalny przydział Środków do jednego 

funduszu (subfunduszu) nie może być mniejszy, niż 10% Środków zgromadzonych przez Uczestnika.”

  

16) w art. 20 Statutu Funduszu, ust. 21 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„21. W ramach zamiany pomiędzy Subfunduszami Uczestnik ma prawo, na podstawie jednego 

zlecenia, żądać odkupienia Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu z jednoczesnym nabyciem, 

za całość kwoty uzyskanej w wyniku tego odkupienia, jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu tego 

samego Funduszu, przy czym odkupienie Jednostek Uczestnictwa w jednym Subfunduszu i nabycie 

jednostek uczestnictwa innego Subfunduszu następuje w tym samym Dniu Wyceny. W dyspozycji 

Uczestnik określa procentowy podział Środków, przy czym minimalny przydział Środków do jednego 

Subfunduszu nie może być mniejszy, niż 10% Środków zgromadzonych przez Uczestnika.”  

17) w art. 22 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Rodzaje, sposób kalkulacji i naliczania kosztów obciążających Aktywa Subfunduszy, ich wysokość 

oraz terminy, w których najwcześniej może nastąpić pokrycie poszczególnych rodzajów kosztów 

określone są w Części Drugiej Statutu.”  

18) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1. Prospekt informacyjny wraz z informacjami o jego zmianach oraz inne dokumenty i 

informacje dotyczące Funduszu, których publikowanie jest obowiązkiem, publikowane są na stronie 

internetowej www.pfrtfi.pl.”  

19) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„4.  Fundusz będzie udostępniał w miejscach zbywania Jednostek Uczestnictwa oraz na stronie 

internetowej www.pfrtfi.pl aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz 

ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany.”  

20) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5.  Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa każdego 

Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na stronie 

internetowej www.pfrtfi.pl niezwłocznie po ich ustaleniu.”  

21) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„6. Miejscem przeznaczonym do ogłoszeń Funduszu jest strona internetowa www.pfrtfi.pl.”  

22) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
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„8.  Fundusz publikuje roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu oraz każdego z 

Subfunduszy na stronie internetowej www.pfrtfi.pl.”  

23) w art. 25 Statutu Funduszu, ust. 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„13.  W przypadku konieczności ich udostępnienia Fundusz udostępnia Uczestnikom raporty 

regularne, o których mowa w art. 222 b pkt 2 Ustawy, poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej 

Towarzystwa www.pfrtfi.pl.”  

24) w art. 39 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

25) w art. 39 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

26) w art. 49 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

27) w art. 49 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

28) w art. 59 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

29) w art. 59 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

30) w art. 69 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

31) w art. 69 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

32) w art. 79 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

33) w art. 79 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

34) w art. 89 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

35) w art. 89 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
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„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

36) w art. 99 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

37) w art. 99 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

38) w art. 109 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

39) w art. 109 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.”  

40) w art. 119 Statutu Funduszu, ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2.  Maksymalna stawka opłaty za zamianę, jaką Towarzystwo może pobierać wynosi 0,1% kwoty 

przeznaczonej do nabycia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym.”  

41) w art. 119 Statutu Funduszu, ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Maksymalna stawka opłaty za konwersję, jeżeli Towarzystwo w ramach PPK oferuje inny fundusz 

zdefiniowanej daty, umożlwiający dokonanie konwersji wynosi 0,1% kwoty przeznaczonej do nabycia 

Jednostek Uczestnictwa w Funduszu (Subfunduszu) docelowym.” 

 

Pozostałe postanowienia Prospektu pozostają bez zmian. 

Powyższe zmiany Prospektu wchodzą w życie z dniem 16 września 2022 r. 

 


