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Warszawa, dnia 31 maja 2010 roku 
 
 

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 7/2010) 
 

 

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

1. w artykule 5 w definicji Rejestru słowo „Uczestnictiwa” zastępuje się słowem 

„Uczestnictwa”, 

2. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”, 

3. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 51 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem do 

„art. 51 ust. 3 Statutu”, 

4. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. Jako 

wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w przepisach 

o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub Inwestor 

jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w związku ze 

śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE fundusze PKO 

oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. Uczestnik może 

dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w poszczególnych 

funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  
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5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do 

tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 

i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą zostać obniżone na 

zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty 

w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w 

funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

(Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w ust. 

8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa na 

inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może 

nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych 

albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia 

przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  
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12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może 

dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z 

funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą 

Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo 

do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku 

wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych 

na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w funduszach PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty transferowej, 

a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze IKE w związku z 

wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty transferowej, nie będzie 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty jednorazowej w 

terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej osób, 

którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. 

Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia 

wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 15, 

lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim 

przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w 

funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 
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Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest realizowane 

w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych 

na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w zależności od tego, czy 

dotyczy odpowiednio całości, czy części środków zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na utworzenie 

Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które przejęło 

obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 

zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie 

indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia 

potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu 

emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy przystąpienia do 

programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał powiadomienie. Czynności te są 

niezbędne w celu dokonania wypłaty transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe informacje o 

zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem infolinii, strony 

internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”.  

   

 

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 52 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 52 ust. 3 Statutu”,  

3. artykuł 36 otrzymuje nową, następującą treść:  
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„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. Jako 

wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Fundusze PKO 

oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. Uczestnik może 

dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w poszczególnych 

Funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do 

tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 

i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą zostać obniżone na 

zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty 

w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w 

Funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której 

mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych 

(Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w Funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w ust. 



 6

8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa na 

inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z Funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może 

nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może 

dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z 

Funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą 

Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo 

do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku 

wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych 

na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w Funduszach PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty transferowej, 

a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze IKE w związku z 

wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty transferowej, nie będzie 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  
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b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej osób, 

którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. 

Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia 

wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 15, 

lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim 

przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w 

Funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest realizowane 

w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych 

na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w zależności od tego, czy 

dotyczy odpowiednio całości, czy części środków zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na utworzenie 

Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które przejęło 

obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
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zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie 

indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia 

potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu 

emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy przystąpienia do 

programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał powiadomienie. Czynności te są 

niezbędne w celu dokonania wypłaty transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe informacje o 

zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem infolinii, strony 

internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”.  

 

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

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 52 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 52 ust. 3 Statutu”,  

3. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. 

Jako wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   
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4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Fundusze 

PKO oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. 

Uczestnik może dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w 

poszczególnych Funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na 

wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach 

IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą 

zostać obniżone na zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika 

opłaty w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika 

prowadzone w Funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w Funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w 

ust. 8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

na inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z Funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata 

może nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  
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1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie 

może ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie 

może dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej 

z Funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z 

którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. 

W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość 

środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w Funduszach 

PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty 

transferowej, a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze 

IKE w związku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty 

transferowej, nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego 

śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub 

zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa 

w ust. 15, lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 
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transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W 

takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych 

w Funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest 

realizowane w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków 

zgromadzonych na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w 

zależności od tego, czy dotyczy odpowiednio całości, czy części środków 

zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na 

utworzenie Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które 

przejęło obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do 

dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia 

do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy 

przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał 

powiadomienie. Czynności te są niezbędne w celu dokonania wypłaty 

transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe 

informacje o zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”. 
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PKO Obligacji - fundusz inwestycyjny otwarty 
informuje o następujących zmianach w treści statutu: 

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 51 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 51 ust. 3 Statutu”,  

3. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. Jako 

wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE fundusze PKO 

oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. Uczestnik może 

dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w poszczególnych 

funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do 

tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 

i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą zostać obniżone na 

zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty 

w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   
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8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w 

funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 

Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w ust. 

8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa na 

inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na zasadach 

ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr powiązany z 

Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może 

nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może 

dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z 

funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą 

Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo 

do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku 

wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na 

wszystkich Rejestrach IKE otwartych w funduszach PKO.   
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14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty transferowej, 

a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze IKE w związku z 

wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty transferowej, nie będzie 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej osób, 

którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. 

Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia 

wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 15, 

lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim 

przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w 

funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed upływem 

terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest realizowane w 

ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych 
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na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w zależności od tego, czy 

dotyczy odpowiednio całości, czy części środków zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na utworzenie 

Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które przejęło 

obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie 

indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia 

potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu 

emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy przystąpienia do 

programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał powiadomienie. Czynności te są 

niezbędne w celu dokonania wypłaty transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe informacje o 

zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem infolinii, strony 

internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”.  

 
 

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

1. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 52 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 52 ust. 3 Statutu”,  

2. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. 

Jako wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  
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c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Fundusze 

PKO oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. 

Uczestnik może dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w 

poszczególnych Funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na 

wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach 

IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą 

zostać obniżone na zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika 

opłaty w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika 

prowadzone w Funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w Funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w 

ust. 8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

na inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z Funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata 

może nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  
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11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie 

może ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie 

może dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej 

z Funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z 

którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. 

W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość 

środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w Funduszach 

PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty 

transferowej, a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze 

IKE w związku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty 

transferowej, nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego 

śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub 

zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa 

w ust. 15, lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   
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17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W 

takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych 

w Funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest 

realizowane w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków 

zgromadzonych na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w 

zależności od tego, czy dotyczy odpowiednio całości, czy części środków 

zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na 

utworzenie Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które 

przejęło obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do 

dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia 

do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy 

przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał 

powiadomienie. Czynności te są niezbędne w celu dokonania wypłaty 

transferowej.  
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22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe 

informacje o zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”. 

 
 

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

1. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 49 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 49 ust. 3 Statutu”. 

 
 

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

1. w artykule 9 w ustępie 4 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Od 

wpłat na Jednostki Uczestnictwa kolejnych Subfunduszy w ramach zapisów nie pobiera 

się opłat manipulacyjnych.”,  

2. w artykule 31 w ustępie 2 skreśla się słowa „i 26”,  

3. w artykule 34 w ustępie 1 odwołanie do „art. 55 ust. 6 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 55 ust. 3 Statutu”,  

4. w artykule 34 w ustępie 2 w literze b odwołanie do „art. 55 ust. 4” zastępuje się 

odwołaniem do „art. 55 ust. 3 Statutu”.  

 
 

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

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 51 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 51 ust. 3 Statutu”,  

3. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. 

Jako wpłatę Fundusz akceptuje również:  
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a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE fundusze 

PKO oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. 

Uczestnik może dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w 

poszczególnych funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na 

wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach 

IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą 

zostać obniżone na zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika 

opłaty w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika 

prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w 

ust. 8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

na inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 
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zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata 

może nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie 

może ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie 

może dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej 

z funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z 

którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. 

W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość 

środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w funduszach 

PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty 

transferowej, a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze 

IKE w związku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty 

transferowej, nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego 

śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   
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16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub 

zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa 

w ust. 15, lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W 

takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych 

w funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest 

realizowane w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków 

zgromadzonych na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w 

zależności od tego, czy dotyczy odpowiednio całości, czy części środków 

zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na 

utworzenie Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które 

przejęło obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do 

dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia 

do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy 
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przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał 

powiadomienie. Czynności te są niezbędne w celu dokonania wypłaty 

transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe 

informacje o zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”. 

 
 

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

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 51 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 51 ust. 3 Statutu”,   

3. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. Jako 

wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE fundusze PKO 

oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. Uczestnik może 

dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w poszczególnych 

funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  
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5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na wydzielonym do 

tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach IKE Fundusz zbywa 

Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A 

i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą zostać obniżone na 

zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika opłaty 

w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika prowadzone w 

funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym kwoty, o której mowa 

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. 

Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w ust. 

8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa na 

inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na zasadach 

ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr powiązany z 

Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata może 

nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  
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12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie może 

ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie może 

dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej z 

funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z którą 

Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego, albo 

do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. W takim przypadku 

wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość środków zgromadzonych na 

wszystkich Rejestrach IKE otwartych w funduszach PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty transferowej, 

a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze IKE w związku z 

wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty transferowej, nie będzie 

dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej osób, 

którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci. 

Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub zlecenia 

wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa w ust. 15, 

lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W takim 

przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych w 

funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 
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Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed upływem 

terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest realizowane w 

ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych 

na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w zależności od tego, czy 

dotyczy odpowiednio całości, czy części środków zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na utworzenie 

Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo 

funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które przejęło 

obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od dnia otrzymania 

powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie 

indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do dostarczenia 

potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia do programu 

emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy przystąpienia do 

programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał powiadomienie. Czynności te są 

niezbędne w celu dokonania wypłaty transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe informacje o 

zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem infolinii, strony 

internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”.  

 

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

1. w artykule 11 w ustępie 5 słowo „Sądu” zastępuje się słowem „sądu”,  

2. w artykule 15 w ustępie 3 odwołanie do „art. 51 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 51 ust. 3 Statutu”,  

3. artykuł 34 otrzymuje nową, następującą treść:  
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„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. 

Jako wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  

b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE fundusze 

PKO oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. 

Uczestnik może dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w 

poszczególnych funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na 

wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach 

IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą 

zostać obniżone na zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika 

opłaty w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika 

prowadzone w funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą o IKE.   
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9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w 

ust. 8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

na inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  

10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata 

może nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie 

może ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie 

może dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej 

z funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z 

którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. 

W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość 

środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w funduszach 

PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty 

transferowej, a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze 
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IKE w związku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty 

transferowej, nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego 

śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 

przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub 

zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa 

w ust. 15, lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W 

takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych 

w funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest 

realizowane w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków 

zgromadzonych na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w 



 30

zależności od tego, czy dotyczy odpowiednio całości, czy części środków 

zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na 

utworzenie Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które 

przejęło obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do 

dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia 

do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy 

przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał 

powiadomienie. Czynności te są niezbędne w celu dokonania wypłaty 

transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe 

informacje o zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”. 

 
 
PKO Strategicznej Alokacji – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty informuje o 

następującej zmianie w treści statutu: 
1. w artykule 26 w ustępie 3 odwołanie do „art. 63 ust. 7 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 63 ust. 3 Statutu”,  

2. artykuł 45 otrzymuje nową, następującą treść:  

„1. Fundusz może oferować Indywidualne Konto Emerytalne, zwane dalej IKE. Każdy 

pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych Inwestor i Uczestnik 

może przystąpić do IKE oferowanego przez Fundusz.   

2. W celu przystąpienia do IKE oferowanego przez Fundusz należy zawrzeć z 

Funduszem umowę o prowadzenie IKE, zwaną dalej Umową IKE, oraz dokonać 

pierwszej wpłaty.  

3. Pierwsza i kolejne minimalne wpłaty na IKE wynoszą 50 (pięćdziesiąt) złotych. 

Jako wpłatę Fundusz akceptuje również:  

a. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

pracowniczego programu emerytalnego w przypadku, o którym mowa w 

przepisach o pracowniczych programach emerytalnych,  
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b. przyjęcie wypłaty transferowej dokonywanej przez Uczestnika lub Inwestora z 

indywidualnego konta emerytalnego w innej instytucji finansowej do IKE 

prowadzonego przez Fundusz,  

c. przyjęcie wypłaty transferowej z indywidualnego konta emerytalnego lub 

pracowniczego programu emerytalnego osoby zmarłej, jeżeli Uczestnik lub 

Inwestor jest osobą uprawnioną do otrzymania zgromadzonych środków w 

związku ze śmiercią tej osoby.   

4. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE określa w Umowie IKE Fundusze 

PKO oferujące IKE, w ramach których gromadzone będą wpłaty na IKE. 

Uczestnik może dokonywać konwersji pomiędzy Rejestrami IKE prowadzonymi w 

poszczególnych Funduszach PKO, otwartymi na podstawie Umowy IKE.  

5. Fundusz rejestruje Jednostki Uczestnictwa nabyte w ramach IKE na 

wydzielonym do tego celu Rejestrze, zwanym dalej Rejestrem IKE. W ramach 

IKE Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A lub E.  

6. Opłaty za nabycie obowiązujące w Funduszu dla Jednostek Uczestnictwa 

kategorii A i E w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w IKE mogą 

zostać obniżone na zasadach określonych w Umowie IKE.   

7. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot z IKE w terminie 12 miesięcy od otwarcia 

Rejestru IKE mogą wiązać się z koniecznością poniesienia przez Uczestnika 

opłaty w wysokości maksymalnie do 20% kwoty brutto odkupienia.   

8. Suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego Uczestnika 

prowadzone w Funduszach PKO nie może przekraczać w roku kalendarzowym 

kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych 

kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.), zwanej dalej 

Ustawą o IKE.   

9. W przypadku, gdy suma wpłat dokonanych łącznie na Rejestry IKE jednego 

Uczestnika prowadzone w Funduszach PKO przekroczy limit, o którym mowa w 

ust. 8, Fundusz, w zależności od postanowień Umowy IKE, odeśle tę nadwyżkę 

Uczestnikowi lub przekaże kwotę nadwyżki na nabycie Jednostek Uczestnictwa 

na inny Rejestr otwarty na podstawie Umowy IKE w jednym z Funduszy PKO 

oferujących IKE, zwany dalej Rejestrem powiązanym z Rejestrem IKE. Kwota 

nadwyżki podlegającej wpłacie na Rejestr powiązany z Rejestrem IKE może być 

niższa niż 50 (pięćdziesiąt) złotych. Za wyjątkiem sposobu otwarcia i wartości 

minimalnej wpłaty, Rejestr powiązany z Rejestrem IKE jest prowadzony na 

zasadach ogólnych. W Funduszu można mieć otwarty tylko jeden Rejestr 

powiązany z Rejestrem IKE.  
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10. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty. Wypłata 

może nastąpić jako wypłata jednorazowa lub wypłata w ratach.  

11. Wypłata następuje wyłącznie na wniosek Uczestnika po osiągnięciu przez niego 

wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz 

spełnieniu jednego z poniższych warunków:  

1) dokonywania wpłat na IKE, co najmniej w pięciu dowolnych latach 

kalendarzowych albo  

2) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem 

złożenia przez Uczestnika wniosku o dokonanie wypłaty.  

12. Uczestnik, który dokonał wypłaty jednorazowej lub wypłaty pierwszej raty, nie 

może ponownie założyć IKE. Uczestnik, który dokonał wypłaty pierwszej raty, nie 

może dokonywać wpłat na IKE.  

13. Umowa IKE ulega rozwiązaniu, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO 

zostają zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa 

w związku z realizacją złożonego przez Uczestnika zlecenia wypłaty transferowej 

z Funduszy PKO prowadzących IKE Uczestnika do innej instytucji finansowej, z 

którą Uczestnik zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta 

emerytalnego, albo do programu emerytalnego, do którego Uczestnik przystąpił. 

W takim przypadku wypłata transferowa może obejmować wyłącznie całość 

środków zgromadzonych na wszystkich Rejestrach IKE otwartych w Funduszach 

PKO.   

14. Okres między złożeniem przez Uczestnika zlecenia wypłaty lub wypłaty 

transferowej, a dokonaniem przez Fundusz odpowiedniego zapisu w Rejestrze 

IKE w związku z wypłatą jednorazową, wypłatą pierwszej raty lub wypłaty 

transferowej, nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych chyba, że:  

a. osoba składająca zlecenie zażąda wypłaty pierwszej raty lub wypłaty 

jednorazowej w terminie późniejszym lub  

b. zachodzą wyjątki przewidziane w Ustawie o IKE, lub  

c. opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Fundusz nie ponosi 

odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu Cywilnego).  

15. Uczestnik lub Inwestor przystępujący do IKE może wskazać jedną lub więcej 

osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego 

śmierci. Dyspozycja ta może być w każdym czasie zmieniona.   

16. Umowa IKE wygasa, a Rejestry IKE prowadzone w Funduszach PKO zostają 

zamknięte, po dokonaniu odkupienia wszystkich Jednostek Uczestnictwa w 
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przypadku śmierci Uczestnika, w związku z realizacją zlecenia wypłaty lub 

zlecenia wypłaty transferowej złożonego przez osobę uprawnioną, o której mowa 

w ust. 15, lub, w braku wskazania takiej osoby, przez spadkobiercę.   

17. Umowa IKE może zostać wypowiedziana przez Fundusz lub Uczestnika, jeżeli 

wystąpią przesłanki wypowiedzenia wskazane w Umowie. W przypadku 

wypowiedzenia Fundusz pouczy Uczestnika o możliwości dokonania wypłaty 

transferowej oraz o wynikających z prawa pomniejszeniach kwoty pochodzącej z 

odkupienia.  

18. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty transferowej, a nastąpi 

wypowiedzenie Umowy, następuje zwrot środków zgromadzonych na IKE. W 

takim przypadku następuje zamknięcie wszystkich Rejestrów IKE prowadzonych 

w Funduszach PKO, odkupienie wszystkich zarejestrowanych na nich Jednostek 

Uczestnictwa i przekazanie Uczestnikowi środków z takiego odkupienia po 

potrąceniu należnego podatku oraz ewentualnie opłaty, o której mowa w ust. 7, i 

innych kwot wynikających z obowiązującego prawa. Zwrot następuje przed 

upływem terminu wypowiedzenia Umowy IKE.  

19. Uczestnik może złożyć zlecenie częściowego zwrotu środków zgromadzonych na 

IKE, pod warunkiem, że środki te pochodzą z wpłat na indywidualne konto 

emerytalne. Częściowy zwrot nie może dotyczyć wszystkich środków 

zgromadzonych na IKE Uczestnika. Zlecenie częściowego zwrotu jest 

realizowane w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia.  

20. Jednostki Uczestnictwa zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. 

Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków 

zgromadzonych na IKE jest traktowane jako zwrot lub zwrot częściowy, w 

zależności od tego, czy dotyczy odpowiednio całości, czy części środków 

zgromadzonych na IKE.  

21. W przypadku otwarcia likwidacji Funduszu, cofnięcia zezwolenia KNF na 

utworzenie Towarzystwa lub przejęcia zarządzania Funduszem przez inne 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych, likwidator, Fundusz lub towarzystwo, które 

przejęło obowiązki zarządzania Funduszem, w terminie 30 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia powiadomi o tym oszczędzającego. W terminie 45 dni od 

dnia otrzymania powiadomienia Uczestnik jest obowiązany do zawarcia umowy o 

prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego z inną instytucją finansową i do 

dostarczenia potwierdzenia zawarcia tej umowy lub, w przypadku przystąpienia 

do programu emerytalnego, do dostarczenia potwierdzenia zawarcia umowy 

przystąpienia do programu emerytalnego podmiotowi, który przesłał 
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powiadomienie. Czynności te są niezbędne w celu dokonania wypłaty 

transferowej.  

22. Szczegółowe zasady prowadzenia IKE określa Umowa IKE. Dodatkowe 

informacje o zasadach funkcjonowania IKE będą udzielane za pośrednictwem 

infolinii, strony internetowej www.pkotfi.pl oraz Dystrybutorów oferujących IKE.”. 

 
 

PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z 
wydzielonymi subfunduszami 

informuje o następujących zmianach w treści statutu: 
1. w artykule 9 w ustępie 6 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Od 

wpłat na Jednostki Uczestnictwa kolejnych Subfunduszy w ramach zapisów nie pobiera 

się opłat manipulacyjnych.”,  

2. w artykule 31 skreśla się ustęp 2,  

3. w artykule 31 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Cenę, po jakiej Subfundusz odkupi Jednostki Uczestnictwa oraz liczbę odkupionych 

Jednostek Uczestnictwa określa się zgodnie z art. 25 Statutu odpowiednio do czasu 

złożenia Zlecenia Przeniesienia i otrzymania przez Agenta Obsługującego informacji o tym 

Zleceniu.”,  

4. w artykule 34 w ustępie 1 odwołanie do „art. 58 ust. 6 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 58 ust. 3 Statutu”,  

5. w artykule 34 w ustępie 2 w literze b odwołanie do „art. 58 ust. 4” zastępuje się 

odwołaniem do „art. 58 ust. 3 Statutu”,  

6. w artykule 39 w ustępie 7 odwołanie do „art. 58 ust. 6 Statutu” zastępuje się odwołaniem 

do „art. 58 ust. 3 Statutu”,  

7. w artykule 68 w ustępie 3 przed dotychczasową treścią dodaje się zdanie pierwsze w 

następującym brzmieniu:  

„Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w EURO.”,  

8. w artykule 79 w ustępie 3 przed dotychczasową treścią dodaje się zdanie pierwsze w 

następującym brzmieniu:  

„Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w dolarach amerykańskich (USD).”,  

9. w artykule 118 ustęp 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„3. Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w jenach japońskich (JPY). Szczegółowe 

zasady przeliczania Wpłaty Minimalnej dokonanej w jenach japońskich na złoty polski 

zawarte są w prospekcie informacyjnym Funduszu.”,  

10. w artykule 128 w ustępie 3 przed dotychczasową treścią dodaje się zdanie pierwsze w 

następującym brzmieniu:  
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„Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w EURO.”,  

11. w artykule 138 w ustępie 3 przed dotychczasową treścią dodaje się zdanie pierwsze w 

następującym brzmieniu:  

„Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w dolarach amerykańskich (USD).”,  

12. w artykule 148 w ustępie 3 przed dotychczasową treścią dodaje się zdanie pierwsze w 

następującym brzmieniu:  

„Wpłata do Subfunduszu może być dokonana w jenach japońskich (JPY)”.  

 

 
Zmiany Statutów wchodzą w życie w dniu ich opublikowania. 


