
 1

 
Warszawa, dnia 6 czerwca 2011 roku 

 
 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 5/2011) 
 

 

PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach „maksymalnie do wysokości 2,25% 

kwoty podlegającej odkupieniu” wykreśla się słowa „lub maksymalnie do wysokości 3% 

kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów 

Inwestycyjnych”,  

3. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) po słowach „poinformuje o tym za pośrednictwem 

Dystrybutorów” skreśla się przecinek oraz słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”, 

4. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

5. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  
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PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 31 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„b)  jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub 

określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za 

pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie 

www.pkotfi.pl, lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, 

lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 3,”,  

3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„b)  jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub 

określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za 

pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie 
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www.pkotfi.pl, lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, 

lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 3,”,  

3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

 PKO Strategicznej Alokacji - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 41 w ustępie 3 litera b otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„b.  jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich 

lub określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje za 

pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na stronie 

www.pkotfi.pl, lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, 

lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 63 ust. 3,”,  

3. artykuł 51 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 



 4

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 63 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 14 w ustępie 2 w literze c) po słowach „maksymalnie do wysokości 2,25% 

kwoty podlegającej odkupieniu” wykreśla się słowa „lub maksymalnie do wysokości 3% 

kwoty podlegającej odkupieniu w ramach Wyspecjalizowanych Programów 

Inwestycyjnych”,  

3. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”,  

4. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

5. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  
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PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”,  

3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 
PKO Skarbowy - fundusz inwestycyjny otwarty 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”,  

3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 
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na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się 

słowami „Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 27 ustęp 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„1.  Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi Funduszami PKO, których Statuty 

dopuszczają możliwość konwersji.”,  

3. w artykule 34 w ustępie 2 litera b otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„b.  w ramach oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub 

określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym 

za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub na stronie www.pkotfi.pl, lub za 

pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za 

pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 55 ust. 3 Statutu;”,  
4. artykuł 47 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   
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2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

5. po artykule 47 dodaje się artykuł 47a „Prowadzenie Rejestru” o następującym brzmieniu: 

„1. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika oraz wszystkie zlecenia dotyczące 

tych Jednostek Uczestnictwa są rejestrowane przez Fundusz w odpowiednich 

Subrejestrach. Fundusz dopuszcza możliwość prowadzenia dla Uczestnika więcej 

niż jednego Subrejestru. W szczególności dla Jednostek Uczestnictwa różnych 

kategorii prowadzone są odrębne Subrejestry.  

2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Subrejestrów, na składanych 

zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, 

jakiego Subrejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji 

Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Subrejestru 

prowadzonego na zasadach ogólnych.   

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta 

Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta 

Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym 

samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje 

transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, przeniesienie, konwersja, 

odkupienie.   

4. Wszystkie rozporządzenia Uczestników dotyczące Jednostek Uczestnictwa są 

zapisywane w Rejestrach Uczestników Funduszu i przechowywane w celach 

dowodowych przez okres wymagany przez prawo nawet po zamknięciu danego 

Rejestru. Zamknięcie Rejestru następuje automatycznie po upływie 12 miesięcy od 

zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

zarejestrowanych na danym Rejestrze lub w wyniku złożenia przez Uczestnika 

odpowiedniego oświadczenia woli w tym zakresie.”,  

6. w artykule 55 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Obligacji Długoterminowych - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 litera b) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„b)  jako część oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub 

określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym 
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za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub informacji zamieszczonej na 

stronie www.pkotfi.pl, lub za pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do 

adresatów lub za pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 52 ust. 

3,”,  

3. artykuł 40 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 52 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 
1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”,  

3. artykuł 39 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 
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budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 51 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Rynku Pieniężnego - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 4 w ustępie 1 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  

2. w artykule 30 w ustępie 1 w literze b) słowa „a ponadto” zastępuje się słowem „lub”,  

3. artykuł 37 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

4. w artykule 49 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”.  

 

 

PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się 

słowami „Puławska 15, 02-515 Warszawa”,  
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2. w artykule 27 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1.  Konwersja może być wykonywana pomiędzy tymi Funduszami PKO, których Statuty 

dopuszczają możliwość konwersji.”,  

3. w artykule 34 w ustępie 2 litera b otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„b.  w ramach oferty specjalnej lub kampanii promocyjnej skierowanej do wszystkich lub 

określonych grup Inwestorów lub Uczestników, których Fundusz poinformuje o tym 

za pośrednictwem Dystrybutorów lub infolinii, lub na stronie www.pkotfi.pl, lub za 

pośrednictwem pisemnej informacji skierowanej do adresatów, lub za 

pośrednictwem ogłoszenia opublikowanego zgodnie z art. 58 ust. 3;”,  

4. artykuł 50 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo, w tym w 

szczególności wynikające z treści danych uwidocznianych na zleceniu, 

potwierdzeniu transakcji lub innym dokumencie potwierdzającym dokonanie danej 

czynności,  mogą być zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego 

upoważnioną, w formie pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa 

bądź Dystrybutora, bezpośrednio u Dystrybutora, a także za pomocą faksu, telefonu 

na numery Towarzystwa i Dystrybutorów wskazane w Prospekcie oraz drogą 

elektroniczną na adres email wskazany w Prospekcie. Skargi i reklamacje powinny 

być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności 

budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego rozpatrzenia 

reklamacji.   

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.”,  

5. po artykule 50 dodaje się artykuł 50a „Prowadzenie Rejestru” o nowym następującym 

brzmieniu:  

„1. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika oraz wszystkie zlecenia dotyczące 

tych Jednostek Uczestnictwa są rejestrowane przez Fundusz w odpowiednich 

Subrejestrach. Fundusz dopuszcza możliwość prowadzenia dla Uczestnika więcej 

niż jednego Subrejestru. W szczególności dla Jednostek Uczestnictwa różnych 

kategorii prowadzone są odrębne Subrejestry.  

2. W przypadku posiadania przez Uczestnika kilku Subrejestrów, na składanych 

zleceniach lub przy wpłacie bezpośredniej Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, 

jakiego Subrejestru dotyczy zlecenie lub wpłata. W przypadku braku takiej informacji 

Fundusz rejestruje takie zlecenie lub wpłatę jako dotyczące Subrejestru 

prowadzonego na zasadach ogólnych.   

3. Zlecenia i wpłaty bezpośrednie Uczestników są realizowane przez Agenta 

Obsługującego w kolejności wpłynięcia. W przypadku dotarcia do Agenta 
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Obsługującego w tym samym czasie zleceń i wpłat bezpośrednich przyjętych w tym 

samym Dniu Wyceny i dotyczących tego samego Subrejestru, Fundusz realizuje 

transakcje w następującej kolejności: nabycie, transfer, przeniesienie, konwersja, 

odkupienie.   

4. Wszystkie rozporządzenia Uczestników dotyczące Jednostek Uczestnictwa są 

zapisywane w Rejestrach Uczestników Funduszu i przechowywane w celach 

dowodowych przez okres wymagany przez prawo nawet po zamknięciu danego 

Rejestru. Zamknięcie Rejestru następuje automatycznie po upływie 12 miesięcy od 

zrealizowania zlecenia odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

zarejestrowanych na danym Rejestrze lub w wyniku złożenia przez Uczestnika 

odpowiedniego oświadczenia woli w tym zakresie.”,  

6. w artykule 58 w ustępie 1 wykreśla się słowa „w siedzibie Towarzystwa,”,  

7. w artykule 118 w ustępie 1 słowa „Małych Spółek Japońskich JPY” zastępuje się słowami 

„Akcji Rynku Azji i Pacyfiku”.  

 
 

PKO Bezpieczna Lokata I –fundusz inwestycyjny zamknięty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

 

1. w artykule 3 w definicji CPPI słowo „Constatnt” zastępuje się słowem „Constant”,  

2. w artykule 3 w definicji Towarzystwa słowa „Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa” zastępuje 

się słowami „Puławskiej 15, 02 – 515 Warszawa”,  

3. w artykule 7 w ustępie 2 słowa „Grójecka 5, 02-019 Warszawa” zastępuje się słowami 

„Puławska 15, 02 – 515 Warszawa”,  

4. w artykule 30 w ustępie 1 słowo „Inwestycje” zastępuje się słowem „Inwestycyjne”,  

5. tytuł artykułu 35 otrzymuje nowe, następujące brzmienie „Ustalanie Wartości Aktywów 

Netto oraz Wartości Aktywów Netto na Certyfikat”,  

6. w artykule 37 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„2. Dłużne Papiery Wartościowe, w tym listy zastawne oraz wierzytelności, notowane 

na Aktywnym Rynku, wycenia się odpowiednio według zasad opisanych w ustępie 

1, z zastrzeżeniem, że korekty wartości godziwej dokonuje się zgodnie z 

następującymi zasadami::  

a. w przypadku dłużnych papierów wartościowych  notowanych na rynku  TBS 

Poland, na którym organizowana jest sesja fixingowa, w oparciu o art. 36 ust. 

6 lit. b  na podstawie ostatniego kursu fixingowego z danego Dnia Wyceny.

   

b. w przypadku dłużnych papierów wartościowych niespełniających powyższego 

warunku oraz w przypadku, gdy dla tych papierów nie został określony kurs 

fixingowy  wartość godziwą szacuje się w oparciu o  art. 36 ust 6 lit. a na 
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podstawie modelu bazującego na cenach szacowanych przez 

wyspecjalizowaną, niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, w 

oparciu o dane podawane przez serwis informacyjny „Bloomberg” lub 

„Reuters”. W przypadku braku możliwości zastosowania powyższego modelu, 

wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art. 36 ust. 6 lit. d na podstawie 

publicznie ogłoszonej na Aktywnym Rynku ceny nieróżniącego się istotnie 

dłużnego Papieru Wartościowego. W przypadku, gdy oba powyższe modele 

wyceny nie mają zastosowania, wartość godziwą szacuje się, zgodnie z Art. 

36 ust. 6 lit. c w oparciu o model zdyskontowanych przepływów pieniężnych.”,

  

7. w artykule 37 ust. 4 wykreśla się zdanie „W przypadku, gdy składnik lokat jest po raz 

pierwszy notowany na kilku Aktywnych Rynkach, do momentu ustalenia rynku głównego 

dla danego miesiąca kalendarzowego według zasad opisanych powyżej, rynkiem 

głównym będzie rynek, na którym dany składnik lokat został nabyty, z zastrzeżeniem, że 

dla składników lokat notowanych na GPW i Rynku MTS Poland rynkiem tym będzie 

Rynek MTS Poland.”,  

8. w artykule 38 ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1.  Akcje oraz udziały nienotowane na Aktywnym Rynku wycenia się według wartości 

godziwej wyznaczanej na podstawie Art. 36 ust. 6, w tym w szczególności  w 

oparciu o model wyceny porównawczej w stosunku do notowanych na Aktywnym 

Rynku spółek z tej samej branży lub o podobnej rentowności i prognozowanej 

dynamice sprzedaży lub w oparciu o model zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych, w którym uwzględniane są prognozowane przepływy pieniężne 

generowane przez spółkę i jej wartość rezydualna, lub metodą skorygowanej 

wartości aktywów netto.”,  

9. w artykule 38 w ustępie 3 odwołanie do „art. 36 ust. 4 lit c” zastępuje się odwołaniem do 

„art. 36 ust. 6 lit b”,  

10. w artykule 38 w ustępie 4 po słowach „oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy 

procentowej” dodaje się przecinek oraz słowa „z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej 

utraty wartości, jeżeli ich utworzenie okaże się konieczne”,  

11. w artykule 38 ustęp 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„5.  Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne w tym opcje wycenia się według 

wartości godziwej wyznaczanej na podstawie art. 36 ust. 6, w szczególności na 

podstawie art. 36 ust. 6 lit. a oraz lit. c, z uwzględnieniem specyfiki danego 

instrumentu.”,  

12. w artykule 38 ustęp 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„6.  Kontrakty walutowe typu forward, kontrakty terminowej wymiany przyszłych 

płatności typu IRS oraz CIRS  wycenia się według wartości godziwej wyznaczanej 
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na podstawie art. 36 ust. 6 lit. c, w oparciu o model zdyskontowanych przepływów 

pieniężnych.”,  

13. w artykule 39 w ustępie 3 po słowach „Bony skarbowe i pieniężne” dodaje się przecinek 

oraz słowa „z wyłączeniem zagranicznych bonów skarbowych, dla których istnieje 

aktywny rynek,”,  

14. w artykule 39 ustęp 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„5.  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne nienotowane na Aktywnym Rynku, 

oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania 

mające siedzibę za granicą wycenia się według ostatniej ogłoszonej przez dany 

fundusz lub instytucję wspólnego inwestowania wartości aktywów netto odpowiednio 

na certyfikat inwestycyjny, jednostkę uczestnictwa oraz tytuł uczestnictwa, z 

uwzględnieniem istotnych zmian wartości godziwej.”,  

15. w artykule 39 ustęp 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„7.  Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się 

Funduszu do odkupu, wycenia się od dnia zawarcia umowy sprzedaży metodą 

korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, stosując efektywną stopę 

procentową.”,  

16. w artykule 39 ustęp 9 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„9. Należności z tytułu udzielonej pożyczki papierów wartościowych wycenia się według 

zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych papierów wartościowych.”,

  

17. w artykule 39 ustęp 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„10. Zobowiązania z tytułu otrzymanej pożyczki Papierów Wartościowych wycenia się 

według zasad, jakie zostały przyjęte przez Fundusz dla tych Papierów 

Wartościowych.”,  

18. artykuł 43 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„1. Skargi i reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo mogą być 

zgłaszane przez Uczestnika, bądź osobę przez niego upoważnioną, w formie 

pisemnej, za pomocą listu skierowanego do Towarzystwa, a także za pomocą faksu, 

telefonu na numery Towarzystwa oraz drogą elektroniczną. Skargi i reklamacje 

powinny być zgłaszane niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu 

okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia Towarzystwu rzetelnego 

rozpatrzenia reklamacji.  

2. Towarzystwo udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej bądź w innej 

formie uzgodnionej z Uczestnikiem bezzwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 

30 dni od otrzymania reklamacji. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec 

przedłużeniu w sprawach szczególnie zawiłych.  
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3. Towarzystwo podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto Uczestnik 

będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów.”,  

19. w artykule 47 w ustępie 1 po słowach „a ponadto udostępnia” wykreśla się słowa „w 

siedzibie Towarzystwa,”.  

 
 

Zmiany Statutów wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. 


