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PROSPEKT INFORMACYJNY

OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

ERGO HESTIA

Wydawcà niniejszego Prospektu Informacyjnego jest
Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A.,

z siedzibà w Warszawie (02-676), przy ulicy Post´pu 18A,
zarejestrowane w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego - KRS: 0000028767,
NIP 521-29-49-094, o kapitale zak∏adowym 55.544.000,00 z∏otych,

op∏aconym w ca∏oÊci, które zarzàdza Otwartym Funduszem Emerytalnym Ergo Hestia. 
Og∏oszenia Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia

publikowane sà na stronie internetowej www.hestia.pl. 

Warszawa, 3 kwietnia 2007 r.
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Warszawa, luty 2007 roku

Szanowni Paƒstwo,

Miniony rok by∏ kolejnym, w którym konsekwentnie realizowaliÊmy polityk´ inwestycyjnà naszego Funduszu, nakierowanà na osiàgni´cie stabilnego
wzrostu wartoÊci kapita∏u gromadzonego przez Cz∏onów Funduszu, przy zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeƒstwa prowadzonych inwestycji.
InwestowaliÊmy w spó∏ki o solidnym standingu finansowym, stwarzajàce perspektyw´ wzrostu cen ich akcji przy zachowaniu wysokiego bezpieczeƒst-
wa inwestycji. Dzi´ki realizacji strategii inwestycyjnej w 2006 roku wartoÊç oszcz´dnoÊci emerytalnych Cz∏onków Otwartego Funduszu Emerytalnego
Ergo Hestia systematycznie wzrasta∏a. W ciàgu tych 12 miesi´cy wartoÊç jednostki rozrachunkowej naszego Funduszu wzros∏a o 15,405% (z 22,59 z∏
30.12.2005 r. do 26,07 z∏ 29.12.2006 r.). Stopa zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia, liczona od poczàtku dzia∏alnoÊci do 29 grud-
nia 2006 r. to 160,700%. RównoczeÊnie, trzyletnia stopa zwrotu naszego Funduszu, za okres od 30 wrzeÊnia 2003 roku do 29 wrzeÊnia 2006 roku,
wyliczona i og∏oszona przez Komisj´ Nadzoru Finansowego wynios∏a 42,924 %. 

Uwa˝nie obserwujemy zmiany na rynku kapita∏owym i na bie˝àco staramy si´ na nie reagowaç. Przeprowadzane przez nas analizy wskazujà na utr-
walenie si´ trendu zwiàzanego z wi´kszà rentownoÊcià papierów wartoÊciowych emitowanych przez firmy notowane na Warszawskiej Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych, niewchodzàce w sk∏ad indeksu WIG 20. Dostrzegajàc to zjawisko w grudniu 2006 roku zmieniliÊmy strategi´ inwestycyjnà
Funduszu w kierunku wi´kszego zaanga˝owania w ten rodzaj papierów. Efekty tej zmiany powinny byç widoczne w 2007 r. 

Poczàtek roku to tradycyjny okres podsumowaƒ minionych 12 miesi´cy, ale i okreÊlania planów na przysz∏oÊç. Rok 2007 przyniesie wiele zmian,
o których pragniemy Paƒstwa poinformowaç. Otó˝ 14 listopada 2006 r. zosta∏a podpisana umowa pomi´dzy STU Ergo Hestia S.A., akcjonariuszem
naszego Towarzystwa, oraz firmà AEGON Woningen Nova B.V., w ramach której firma ta odkupi od STU Ergo Hestia S.A. 100% akcji Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A., stajàc si´ jego jedynym w∏aÊcicielem. Realizacja Umowy wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego,
która spodziewana jest w pierwszym kwartale 2007 r., tak, ˝e w chwili, kiedy czytajà Paƒstwo te s∏owa, mo˝e ona byç ju˝ faktem.

Po wejÊciu w ˝ycie Umowy nasza firma zmieni nazw´ na AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., a zarzàdzany przez nià fundusz, na
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny. Zmiana ta nie b´dzie wymaga∏a podpisywania przez cz∏onków Funduszu ˝adnych dodatkowych dokumentów –
dotychczasowe zapisy umowy o cz∏onkostwo pozostajà w mocy. 

AEGON Woningen Nova B.V., nasz przysz∏y akcjonariusz, nale˝y do mi´dzynarodowej korporacji finansowej AEGON, której dzia∏alnoÊç skupia si´ na
zarzàdzaniu funduszami emerytalnymi, inwestycyjnymi oraz ubezpieczeniach na ˝ycie. Grupa AEGON zarzàdza aktywami w wysokoÊci ok. 360 mil-
iardów Euro, nale˝àcymi do ponad 30 milionów klientów na ca∏ym Êwiecie. O silnej pozycji AEGON Êwiadczà wysokie oceny przyznawane przez
agencje ratingowe (A+, „stabilny”, wg agencji Standard & Poor’s) oraz dziewiàta pozycja na presti˝owej liÊcie „Fortune Global 500” wÊród najwi´k-
szych na Êwiecie firm ubezpieczeƒ na ˝ycie. W Polsce obecny jest od kilku lat, oferujàc d∏ugoterminowe programy oszcz´dnoÊciowo-ubezpieczeniowe. 

Wyra˝amy g∏´bokie przekonanie, i˝ bogate doÊwiadczenia AEGON w sferze zarzàdzania oszcz´dnoÊciami klientów przyniosà Paƒstwu wiele korzyÊci.

Ponadto informujemy równie˝, i˝ nastàpi∏a zmiana adresu Funduszu, b´dàca wynikiem decyzji Urz´du Miasta Sto∏ecznego Warszawy, zmieniajàcej
adres budynku b´dàcego siedzibà Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia.
Nowy adres to ul. Post´pu 18A, 02-676 Warszawa.

Zach´camy do zapoznania si´ z niniejszym prospektem informacyjnym, przedstawiajàcym wyniki dzia∏alnoÊci inwestycyjnej Otwartego Funduszu
Emerytalnego Ergo Hestia w 2006 roku. G∏´boko wierzymy, ˝e za rok, kiedy przyjdzie czas kolejnych podsumowaƒ, b´dziemy mogli zaprezentowaç
Paƒstwu jeszcze lepsze wyniki.         
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UCHWA¸A NR 5 (5/2007)
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO ERGO HESTIA S.A.
Z DNIA 22 MARCA 2007 ROKU
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W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

ERGO HESTIA ZA ROK OBROTOWY 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w g∏osowaniu jawnym, podj´∏o jednomyÊlnie Uchwa∏´ nr 5 (5/2007), w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia za rok obrotowy 2006, o nast´pujàcej treÊci: 
"Dzia∏ajàc na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych w zwiàzku z § 39
ust. 4 Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2004 roku - w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych, Walne
Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Otwartego Funduszu
Emerytalnego Ergo Hestia za rok obrotowy 2006, sk∏adajàce si´ z: 
- wprowadzenia do sprawozdania, 
- bilansu, sporzàdzonego na dzieƒ 31.12.2006 roku, zamykajàcego si´ po stronie aktywów netto i kapita∏ów kwotà 2 682 474 379,12 z∏otych   

(s∏ownie: dwa miliardy szeÊçset osiemdziesiàt dwa miliony czterysta siedemdziesiàt cztery tysiàce trzysta siedemdziesiàt dziewi´ç z∏otych dwanaÊcie 
groszy),

- rachunku zysków i strat sporzàdzonego za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku, zamykajàcego si´ dodatnim 
wynikiem finansowym w kwocie 335 063 301,00 (s∏ownie: trzysta trzydzieÊci pi´ç milionów szeÊçdziesiàt trzy tysiàce trzysta jeden z∏otych), 

- zestawienia zmian w aktywach netto, 
- zestawienia zmian w kapitale w∏asnym, 
- zestawienia zmian portfela inwestycyjnego, 
- dodatkowych informacji i objaÊnieƒ.”
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10. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOÂCI

1. FUNDUSZ EMERYTALNY I ORGAN ZARZÑDZAJÑCY

1.1. Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia, zwany dalej
Funduszem, wpisany do Rejestru Funduszy prowadzonego
przez VII Wydzia∏ Cywilny Sàdu Okr´gowego
w Warszawie pod numerem RFe 13,
1.2. Organem zarzàdzajàcym Funduszem jest Powszechne
Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A., zwane dalej
Towarzystwem z siedzibà w Warszawie (02-676),
ul. Post´pu 18A, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze
Sàdowym pod numerem KRS 0000028767 przez Sàd
Rejonowy dla M.St.Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia∏
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego. Adres 
siedziby Towarzystwa zosta∏ zmieniony (poprzednio
ul. Domaniewska 41, kod pocztowy 02-672) w wyniku
przeprowadzenia zmiany porzàdkowego oznaczenia
budynków wynikajàcej z otrzymanej w dniu 5 grudnia
2006 roku decyzji administracyjnej Naczelnika Delegatury
Biura Geodezji i Katastru w Dzielnicy Mokotów Urz´du
Miasta Sto∏ecznego Warszawy. 
1.3. W dniu 14 listopada 2006 roku pomi´dzy STU Ergo
Hestia S.A. i  AEGON Woningen Nova B.V. zawarta zosta∏a
warunkowa umowa zbycia 100% akcji Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. Realizacja
umowy wymaga uzyskania przez AEGON Woningen Nova
B.V. zgody Komisji Nadzoru Finansowego na nabycie akcji
Towarzystwa. W dniu 28 listopada 2006 roku za poÊred-
nictwem Towarzystwa z∏o˝ony zosta∏ w Komisji Nadzoru
Finansowego wniosek AEGON Woningen Nova B.V.
o wyra˝enie zgody na nabycie akcji Towarzystwa.

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporzàdzone
zosta∏o za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia

2006 roku. Dane porównawcze zosta∏y przedstawione za
okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
2.2. Sprawozdanie finansowe Funduszu sporzàdzono przy
za∏o˝eniu kontynuowania dzia∏alnoÊci w dajàcej si´
przewidzieç przysz∏oÊci i zdaniem Zarzàdu Towarzystwa
nie istniejà okolicznoÊci wskazujàce na zagro˝enie
kontynuowania dzia∏alnoÊci Funduszu.

3. DEPOZYTARIUSZ I AGENT TRANSFEROWY

3.1. W okresie obj´tym sprawozdaniem finansowym
funkcj´ banku depozytariusza pe∏ni∏ Bank BPH S.A.
z siedzibà w Krakowie (31-548) przy Alei Pokoju 1, zwany
dalej Depozytariuszem.
3.2. Prowadzenie rejestru cz∏onków, wchodzàcego
w sk∏ad ksiàg rachunkowych Funduszu, powierzone
zosta∏o Pekao Financial Services Sp. z o.o., zwany dalej
Agentem Transferowym, z siedzibà w Warszawie (02-674)
przy ulicy Marynarskiej 19A.

4. CEL INWESTYCYJNY

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiàgniecie maksy-
malnego bezpieczeƒstwa i rentownoÊci dokonywanych
lokat.

5. STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE

Fundusz zobowiàzany jest do prowadzenia dzia∏alnoÊci
lokacyjnej zgodnie z limitami i ograniczeniami zawartymi
w Ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2004 r.
Nr 159, poz. 1667 z póên. zm.) oraz w Rozporzàdzeniu
Rady Ministrów w sprawie okreÊlenia maksymalnej cz´Êci
aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e
zostaç ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat,
oraz dodatkowych ograniczeƒ w zakresie prowadzenia
dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fundusze emerytalne z dnia
3 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 32, poz. 276 z póên.
zm.) i Rozporzàdzeniu Ministra Finansów w sprawie ogól-
nego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emery-
talnych poza granicami kraju z dnia 23 grudnia 2003 r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ERGO HESTIA

SPORZÑDZONE NA DZIE¡ 31 GRUDNIA 2006 ROKU
Wprowadzenie do sprawozdania
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6. PODATKI

6.1. Podatek dochodowy od osób prawnych - zgodnie
z Ustawà o podatku dochodowym od osób prawnych
z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, Poz. 654
z póên zm.) dochody Funduszu zwolnione sà z  podatku
dochodowego od osób prawnych. 
6.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych – w okresie
obj´tym sprawozdaniem Fundusz pobiera∏ i odprowadza∏
19% zrycza∏towany podatek dochodowy od pieni´˝nych
wyp∏at poÊmiertnych osobom wskazanym i spadkobier-
com.
6.3. Podatki pobrane zagranicà – w sprawozdawczym
okresie Fundusz otrzyma∏ dywidendy z zagranicy. 
Fundusz wystàpi∏ w dniu 11 maja 2006 roku do austriack-
iego urz´du skarbowego o zwrot potràconego u êród∏a
podatku od dywidendy do wysokoÊci 15% zgodnie
z umowà mi´dzy Rzeczpospolità Polskà a Republikà Aus-
trii o unikaniu podwójnego opodatkowania.  Nale˝noÊç
z tytu∏u dywidendy zosta∏a uj´ta po pomniejszeniu 15%
podatku pobieranego w Austrii. Potràcony podatek zosta∏
zwrócony Funduszowi w kwocie zgodnej z wnioskowanà. 

7. PODSTAWOWE ZASADY RACHUNKOWOÂCI

7.1. Zasady rachunkowoÊci obowiàzujàce w Funduszu
zosta∏y ustalone w oparciu o:
� Ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z póên. zm.), zwanà dalej
Ustawà o rachunkowoÊci,
� Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca
2004 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci
funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 50, poz. 481
z póên. zm.), zwane dalej Rozporzàdzeniem,
� Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004
r w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów
i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r.
Nr 51,  poz. 493 z póên. zm.), zwane dalej Rozporzàdze-
niem w sprawie wyceny
� Statut Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia,
zatwierdzony przez Komisj´ Nadzoru Finansowego. 
7.2. RachunkowoÊç funduszu obejmuje:
� opis przyj´tych zasad rachunkowoÊci,
� prowadzenie ksiàg rachunkowych, w tym rejestr    
cz∏onków Funduszu,
� ujmowanie operacji gospodarczych,
� wycen´ aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku      
finansowego,
� obliczanie wartoÊci aktywów netto oraz aktywów netto 
na jednostk´ rozrachunkowà,
� sporzàdzanie sprawozdaƒ finansowych i innych info
macji na podstawie ksiàg rachunkowych,
� poddawanie sprawozdaƒ finansowych badaniu przez 
podmiot uprawniony do badania,
� og∏aszanie sprawozdaƒ finansowych,

� zasady dotyczàce likwidacji funduszu,
� gromadzenie i przechowywanie dokumentów i da-  
nych, w tym w formie elektronicznej, w zakresie
przewidzianym przez przepisy prawa.
7.3. Zapisów w ksi´gach rachunkowych Funduszu
dokonuje si´ na podstawie dowodów ksi´gowych, którymi
mogà byç dokumenty:
� zewn´trzne obce otrzymane od kontrahentów
i stwierdzajàce dokonanie operacji,
� otrzymane od Depozytariusza, nie stanowiàce dowo-
dów zewn´trznych obcych,
� dotyczàce rozrachunków mi´dzy towarzystwem i fun-
duszem, nie stanowiàce dowodów zewn´trznych obcych,
� wewn´trzne w tym noty ksi´gowe, polecenia ksi´-
gowania, formularze wyliczeniowe,
� zbiorcze s∏u˝àce do dokonania ∏àcznych zapisów ze 
zbioru dokumentów ksi´gowych, które muszà byç
w dowodzie zbiorczym wymienione pojedynczo,
� korygujàce poprzednie zapisy,
� rozliczeniowe, ujmujàce dokonane zapisy wed∏ug
nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
7.4. Dowód ksi´gowy powinien zawieraç dane okreÊlone
w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowoÊci. W uzasad-
nionych przypadkach, np. gdy orygina∏y dokumentów
przechowywane sà przez Agenta Transferowego,
dopuszcza si´ stosowanie odpisu dowodu ksi´gowego,
który powinien byç sporzàdzony na w∏aÊciwym dla danego
dowodu formularzu. Dopuszcza si´ zastàpienie odpisu
obrazem kopii (fotokopia lub kserokopia) lub zapisem
w postaci informatycznego noÊnika informacji, który
powinien byç opatrzony adnotacjà “odpis” oraz
uwierzytelniony przez zamieszczenie uwagi “Za zgodnoÊç
z orygina∏em”, podpisanej przez osob´ stwierdzajàcà
zgodnoÊç, wraz z datà sporzàdzenia.
Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowoÊci zapisy
w ksi´gach rachunkowych mogà nastàpiç za poÊred-
nictwem urzàdzeƒ ∏àcznoÊci lub magnetycznych noÊników
danych, pod warunkiem ˝e podczas rejestracji operacji
gospodarczej uzyskujà one trwale czytelnà postaç
odpowiadajàcà treÊci dowodu ksi´gowego i mo˝liwe jest
stwierdzenie êród∏a pochodzenia ka˝dego zapisu.
Ponadto zapisy mogà byç przenoszone mi´dzy zbiorami
danych sk∏adajàcymi si´ na ksi´gi rachunkowe
prowadzone na komputerowych noÊnikach danych pod
warunkiem, ˝e mo˝liwe jest stwierdzenie êród∏a
pochodzenia zapisów w zbiorach, w których je dokonano
pierwotnie, a odpowiedni program zapewnia sprawdzenie
poprawnoÊci przetworzenia danych i kompletnoÊci
zapisów.
7.5. Ksi´gi rachunkowe funduszu obejmujà:
� dziennik, s∏u˝àcy do zapisywania w porzàdku chrono-
logicznym, dzieƒ po dniu, danych o operacjach gospodar-
czych. Zapisy w dzienniku muszà byç kolejno
numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób
ciàg∏y. Prowadzàc ksi´gi rachunkowe przy u˝yciu
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komputera nale˝y zapewniç: 
– ujmowanie w dzienniku wy∏àcznie zapisów

sprawdzonych, 
– niedost´pnoÊç zbioru dla modyfikacji poza 

wprowadzeniem - w razie potrzeby - dowodów korekt
ksi´gowych, 

– automatycznà kontrol´ ciàg∏oÊci zapisów
i przenoszenia obrotów, 

– wydruk dziennika kolejno numerowanych stron nie
rzadziej ni˝ na koniec ka˝dego miesiàca; za
równo-znaczne z wydrukiem uznaje si´ przeniesienie 
danych na inny trwa∏y noÊnik danych przystosowany 
do wiarygodnego przenoszenia danych z komputera.

� konta ksi´gi g∏ównej, w których zapisy uporzàdkowane
sà systematycznie, równolegle z rejestracjà w dzienniku na
konta syntetyczne przewidziane w zak∏adowym planie
kont. W zbiorach tych danych obowiàzuje zaliczenie
kwoty ka˝dej operacji w ci´˝ar jednego konta i na dobro
kilku kont, tak by sumy obcià˝eƒ i uznaƒ tych kont by∏y
równe. Zbiory tych danych majà dostarczyç informacji
o zwi´kszeniach i zmniejszeniach wartoÊci tych wielkoÊci
ekonomicznych, które zosta∏y wyró˝nione jako konta
bilansujàce i wynikowe.
� konta ksiàg pomocniczych, w tym rejestr cz∏onków
funduszu, z których ka˝da tworzy dodatkowe przekroje
zapisów ksi´gowych uporzàdkowanych systematycznie.
Zawierajà one te operacje ksi´gowe, sklasyfikowane
wed∏ug bardziej szczegó∏owych kryteriów uzupe∏niajà-
cych, zgodnie z którymi sà one gromadzone na kontach
ksi´gi g∏ównej. Lista tych ksi´gowaƒ nie jest sta∏a; tworzy
si´ je stosownie do potrzeb jednostki lub wymagaƒ
przepisów prawa. Ksi´gi pomocnicze mogà byç prowad-
zone jako podzbiory danych w ramach ksi´gi g∏ównej lub
podsystemy rachunkowoÊci poza ksi´gà g∏ównà.
� rejestr cz∏onków funduszu, prowadzony zgodnie z art.
89 ustawy o funduszach emerytalnych, prowadzony
codziennie w systemie elektronicznym, s∏u˝y do
szczegó∏owej ewidencji kapita∏u powierzonego,
w podziale na poszczególnych cz∏onków funduszu
z okreÊleniem:
– danych osobowych cz∏onka,
– daty i kwoty wp∏at sk∏adek i wp∏at transferowych na 

rzecz cz∏onków,
– liczby jednostek rozrachunkowych zapisanych na 

rachunku cz∏onka, z dok∏adnoÊcià do czterech miejsc 
po przecinku.

– kwot´ op∏at potràconych ka˝dorazowo ze sk∏adki oraz 
ew. op∏aty za transfer,

– okres, którego dotyczy wp∏ata,
– daty i kwoty wyp∏at, jako wyniku przeliczenia jedno-

tek rozrachunkowych na z∏ote wed∏ug wartoÊci jed
nostki z dnia tego przeliczenia. Rejestr cz∏onków
funduszu prowadzony jest przez Agenta

Transferowego w jego siedzibie i przy wykorzystaniu 
jego sprz´tu oraz

oprogramowania.
� zestawienie analityczne aktywów i zobowiàzaƒ spe∏-
niajàce jeden z podstawowych celów  informacyjnych
rachunkowoÊci zarzàdczej s∏u˝àc do szczegó∏owej prezen-
tacji sk∏adników aktywów Funduszu  i jego zobowiàzaƒ.
� zestawienie analityczne rozliczeƒ mi´dzyokresowych.
Odpisy czynnych i biernych rozliczeƒ mi´dzyokresowych
kosztów mogà nast´powaç stosownie do up∏ywu czasu lub
wielkoÊci Êwiadczeƒ. Czas i sposób rozliczenia powinien
byç uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów,
z zachowaniem zasady ostro˝nej wyceny.

8. UJMOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH

8.1. Fundusz stosuje zasad´ memoria∏u, tj. uj´cia w ksi´-
gach rachunkowych ogó∏u dotyczàcych danego roku obro-
towego przychodów i zwiàzanych z nimi kosztów, nieza-
le˝nie od terminu ich zap∏aty. Dla zapewnienia wspó∏mier-
noÊci przychodów i kosztów, nie dotyczàce okresu spra-
wozdawczego przychody i koszty podlegajà rozliczaniu
w czasie, a na nie sp∏acone lecz przypadajàce na okres
koszty lub straty tworzy si´ rezerwy.
8.2. Operacje dotyczàce kapita∏ów funduszu
Wp∏aty na rzecz cz∏onków funduszu oraz obligacje
odd∏u˝eniowe ZUS, o których mowa w art. 5 ust.5 ustawy
o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych
sk∏adek do otwartych funduszy emerytalnych z dnia
23 lipca 2003 roku (Dz.U z 2003 r. Nr 149, poz.1450) sà
ujmowane na dzieƒ otrzymania i przeliczane na jednostki
rozrachunkowe w najbli˝szym dniu wyceny odpowiednio
po otrzymaniu wp∏aty na rachunek przeliczeniowy lub po
dniu otrzymania obligacji i po otrzymaniu listy cz∏onków,
na rzecz których wnoszone sà sk∏adki, wed∏ug wartoÊci
jednostki rozrachunkowej na ten dzieƒ.  
Wp∏aty dokonywane przez Towarzystwo na rachunek
cz´Êci dodatkowej funduszu gwarancyjnego sà dokony-
wane w takiej wysokoÊci, aby wartoÊç Êrodków prze-
chowywanych na rachunku cz´Êci dodatkowej funduszu
gwarancyjnego wynosi∏a nie mniej ni˝ 0,3 % i nie wi´cej
ni˝ 0,4 % wartoÊci aktywów netto Funduszu, z zastrze˝e-
niem art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 159,  Poz. 1667 z póên zm.)
Fundusz prowadzi rachunek premiowy, na którym prze-
chowywane sà Êrodki przekazywane przez Fundusz ze
swoich aktywów na rzecz Towarzystwa, w kwocie stano-
wiàcej równowartoÊç 0,005% wartoÊci zarzàdzanych akty-
wów netto Funduszu w skali miesiàca. 
Fundusz prowadzi rachunek rezerwowy, na który w sytu-
acjach okreÊlonych w art. 182a ust.3 pkt. 1 i 3 oraz
5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych, przenosi Êrodki do wysokoÊci których Towarzyst-
wo naby∏o uprawnienie do wycofania z rachunku
premiowego.
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Ârodki zgromadzone na rachunku cz´Êci dodatkowej fun-
duszu gwarancyjnego, rachunku premiowym i rachunku
rezerwowym stanowià cz´Êç aktywów Funduszu i sà
przeliczane na jednostki rozrachunkowe.
Zwi´kszenie kapita∏u funduszu, kapita∏u cz´Êci
dodatkowej funduszu gwarancyjnego, kapita∏u pre-
miowego oraz kapita∏u rezerwowego ujmuje si´ w ksi´-
gach Funduszu na dzieƒ przeliczenia, zmniejszenie
powy˝szych kapita∏ów ujmuje si´ na dzieƒ przeliczenia
jednostek rozrachunkowych na Êrodki pieni´˝ne.
8.3. Operacje dotyczàce sk∏adników portfela inwesty-
cyjnego. Data pod jakà wprowadzane sà do ksiàg
operacje nabycia oraz zbycia sk∏adników aktywów jest
zgodna z datà uzyskania dowodu ksi´gowego potwierdza-
jàcego dokonanie tych operacji oraz z zasadà przyporzàd-
kowania do w∏aÊciwego okresu sprawozdawczego.
Nabyte sk∏adniki portfela inwestycyjnego ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych wed∏ug ceny nabycia. Nabyte
nieodp∏atnie sk∏adniki posiadajà cen´ nabycia równà zeru.
WartoÊç nabycia obligacji odd∏u˝eniowych ZUS, o których
mowa w art. 5 ust.5 ustawy o przej´ciu przez Skarb
Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do otwartych funduszy
emerytalnych stanowi iloczyn liczby obligacji oraz ceny
zamiany obligacji z uwzgl´dnieniem odsetek naliczonych
do dnia zamiany.
Depozyty bankowe lub udzielone po˝yczki ujmowane sà
w ksi´gach rachunkowych Funduszu w dacie przekazania
Êrodków.
Transakcje nabycia papierów wartoÊciowych z udzielonym
przez drugà stron´ przyrzeczeniem odkupu majàce na
celu zabezpieczenie udzielonego depozytu lub po˝yczki
(transakcje BSB) ujmowane sà ksi´gach rachunkowych
Funduszu w dacie rozliczenia nabycia.
Fundusz ujmuje w ksi´gach rachunkowych nabycie lub
zbycie pozosta∏ych sk∏adników portfela inwestycyjnego
w dacie zawarcia umowy.  W przypadku zbycia sk∏adnika
portfela inwestycyjnego z naliczanymi odsetkami w dacie
zawarcia umowy, nale˝ne odsetki ujmuje si´ w dniu
zawarcia umowy, wed∏ug wartoÊci na dzieƒ rozliczenia
umowy, uznajàc przychód z tytu∏u odsetek w wysokoÊci
zgodnej z zawartà umowà.
Prawa poboru akcji, przys∏ugujàce zgodnie z uchwa∏à
walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ujmuje si´ w ksi´-
gach rachunkowych w dniu nast´pnym po dniu ustalenia
tych praw. Prawo poboru akcji notowanych na rynku
regulowanym ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na
dzieƒ, w którym akcje te po raz pierwszy by∏y notowane
bez prawa poboru. W cenie nabycia akcji nowej emisji nie
uwzgl´dnia si´ wartoÊci praw poboru otrzymanych z tytu∏u
posiadania akcji wczeÊniejszej emisji. Nie wykorzystane
prawa poboru umarza si´ wed∏ug wartoÊci równej zeru, na
dzieƒ wyceny nast´pujàcy po dniu, w którym up∏ywa ter-
min realizacji zapisów na akcje. Wykonane prawo poboru
wykazuje si´ w ksi´gach rachunkowych do czasu jego

zamiany na akcje lub inne prawa.
Nale˝ne odsetki od Êrodków pieni´˝nych na rachunkach
bankowych oraz bankowych depozytach terminowych
naliczane sà narastajàco i powi´kszajà wartoÊç aktywów
Funduszu w dniu wyceny. Nale˝ne odsetki ujmuje si´
w ksi´gach rachunkowych jako przychody z inwestycji.
Odpisy z tytu∏u amortyzacji dyskonta zalicza si´ do przy-
chodów z inwestycji. Odpisy z tytu∏u amortyzacji premii
stanowià koszty operacyjne.
8.4. Dywidendy i Êwiadczenia dodatkowe
Nale˝noÊç z tytu∏u dywidendy od akcji notowanych na
rynku regulowanym ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych
Funduszu na dzieƒ, w którym akcje by∏y notowane po raz
pierwszy bez dywidendy.
Âwiadczenia dodatkowe zwiàzane z emisjà papierów
wartoÊciowych ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych
w dniu uznania Êwiadczenia za nale˝ne. Âwiadczenie
uznaje si´ za nale˝ne w chwili okreÊlonej w prospekcie
emisyjnym i po spe∏nieniu warunków w nim okreÊlonych.

9. WYCENA AKTYWÓW I ZOBOWIÑZA¡

9.1. Wyceny sk∏adników portfela inwestycyjnego funduszu
dokonuje si´ w dniu wyceny, z dok∏adnoÊcià do jednego
grosza, wed∏ug wartoÊci rynkowej, z zachowaniem zasady
ostro˝nej wyceny, o której mowa w art. 7 ustawy
o rachunkowoÊci.
9.2. Papiery wartoÊciowe oraz prawa z papierów wartoÊ-
ciowych notowane na rynku wyceny, o którym mowa w
§1. pkt.1 rozporzàdzenia w sprawie wyceny, sà wyceniane
w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny. W przypadku
braku kursu wyceny z dnia wyceny papiery wartoÊciowe sà
wyceniane w oparciu o kurs wyceny z ostatniego dnia,
w którym by∏ ustalony. Kurs wyceny rozumiany jest jako
Êrednia dzienna cena transakcji wa˝ona wolumenem
obrotu, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalona dla rynku
wyceny, kursem wyceny jest:
a) dla MTS Poland (dawniej ERSPW)
� kurs fixingowy, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalony na
rynku wyceny, to
� kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku
wyceny,
b) dla pozosta∏ych rynków wyceny
� kurs zamkni´cia, a je˝eli nie jest oficjalnie ustalony na
rynku wyceny, to
� ostatni kurs jednolity z dnia wyceny, a je˝eli nie jest
oficjalnie ustalony na rynku wyceny, to
� kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku
wyceny.
9.3. Z wyjàtkiem d∏u˝nych skarbowych papierów wartoÊ-
ciowych z ustalanym kursem fixingowym na MTS Poland,
dla których rynkiem wyceny jest MTS Poland, je˝eli
papiery wartoÊciowe sà w tym samym dniu notowane na
wi´cej ni˝ jednym rynku wyceny lub w wi´cej ni˝ jednym
systemie notowaƒ Fundusz ustala rynek wyceny i system
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notowaƒ w oparciu o przewidywanà wielkoÊç obrotu
danym papierem wartoÊciowym na rynkach wyceny i w
systemach notowaƒ.
Krótkoterminowe d∏u˝ne papiery wartoÊciowe nieno-
towane na rynku wyceny sà wyceniane metodà liniowej
amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku do ceny
nabycia.
D∏u˝ne papiery wartoÊciowe w okresie nie wczeÊniejszym
ni˝ miesiàc przed pierwszym notowaniem sà wyceniane
metodà liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w sto-
sunku do ich ceny nabycia. 
9.4. Pozosta∏e papiery wartoÊciowe nienotowane na rynku
wyceny sà wycenianie wed∏ug ceny nabycia.
9.5. WartoÊç akcji dopuszczonych do publicznego obrotu,
lecz nienotowanych na rynku wyceny jest równa wartoÊci
akcji tego emitenta notowanych na rynku wyceny. Je˝eli
mi´dzy akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na
rynku wyceny istniejà ró˝nice w zakresie uprawnieƒ
przys∏ugujàcych ich posiadaczom, wartoÊç akcji nowej
emisji jest okreÊlana jako wartoÊç emisji notowanej na
rynku wyceny skorygowana o wartoÊç uprawnieƒ
przys∏ugujàcych posiadaczom akcji ró˝niàcych te emisje.
9.6. W przypadku transakcji majàcej na celu zabezpiecze-
nie udzielonego depozytu lub po˝yczki, papiery wartoÊ-
ciowe nabyte z udzielonym przez drugà stron´
przyrzeczeniem  odkupu sà wyceniane metodà liniowej
amortyzacji ró˝nicy mi´dzy cenà odkupu a cenà nabycia.
9.7. Zobowiàzanie Funduszu do odkupu sprzedanych
papierów wartoÊciowych po okreÊlonej cenie
i w okreÊlonym terminie uznaje si´ za zobowiàzanie z
tytu∏u po˝yczki i wycenia metodà liniowej amortyzacji
ró˝nicy mi´dzy cenà odkupu papierów wartoÊciowych a
cenà ich sprzeda˝y.
9.8. WierzytelnoÊci z tytu∏u po˝yczki, kredytu lub
depozytu wycenia si´ wed∏ug sumy wartoÊci nominalnej
i odsetek naliczonych do dnia wyceny.
9.9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze
inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwest-
ycyjne otwarte wycenia si´ wed∏ug ostatniej ceny odkupu
jednostki uczestnictwa w dniu wyceny.
W okresie mi´dzy sprzeda˝à przez otwarty fundusz
inwestycyjny jednostek uczestnictwa a pierwszym dniem,
w którym ten fundusz dokonuje odkupu tych jednostek,
ich wycena jest dokonywana wed∏ug ostatniej ceny
nabycia, a w przypadku gdy istniejà ró˝ne ceny nabycia z
tego samego dnia – stosuje si´ Êrednià cen´ nabycia
wa˝onà wolumenem nabytych przez Fundusz jednostek
uczestnictwa. 
9.10. Certyfikaty uczestnictwa emitowane przez fundusze
inwestycyjne zamkni´te sà wyceniane wed∏ug ostatniej
ceny ich wykupu, a je˝eli sà notowane na rynku wyceny i
by∏y przedmiotem obrotu po ostatnim dniu wyceny,
stosuje si´ zasady okreÊlone w pkt. 9.2
9.11. Wycena aktywów lokowanych za granicà odbywa
si´ na zasadach zgodnych z przyj´tymi dla wyceny

aktywów krajowych. WartoÊç aktywów zagranicznych jest
przeliczana na wartoÊç w walucie polskiej wed∏ug kursu
Êredniego ustalonego przez NBP na dzieƒ wyceny.
Nie zrealizowane ró˝nice kursowe ustalone w wyniku tego
przeliczenia wp∏ywajà na wzrost (spadek) niezreali-
zowanego zysku (straty) z inwestycji. W przypadku
notowania papierów wartoÊciowych jednoczeÊnie na
rynku regulowanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
i za granicà, wyceny dokonuje si´ na podstawie notowaƒ
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
9.12. Wycena bonów skarbowych emitowanych przez
Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej dokonywana
jest metodà liniowej amortyzacji dyskonta w stosunku do
ich ceny nabycia. 
9.13. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na rynku
wyceny oraz w przypadku, gdy nie jest mo˝liwa wycena
aktywów wed∏ug zasad okreÊlonych w pkt. 9.2 - 9.11, albo
by∏oby to sprzeczne z zasadà ostro˝noÊci, albo wycena
zgodnie z pkt. 9.4 prowadzi∏aby do wyceny znacznie
odbiegajàcej na niekorzyÊç od wartoÊci rynkowej Fundusz
dokonuje wyceny wed∏ug okreÊlonej przez fundusz
emerytalny szczegó∏owej metodologii.

10. ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOÂCI

Dane porównawcze zawierajà zmiany rachunkowoÊci
Funduszu zwiàzane z wejÊciem w ˝ycie  Rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2005 roku zmienia-
jàcego rozporzàdzenie w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2005 r.
Nr 106, poz. 894). Wprowadzone przepisy dotyczà w
szczególnoÊci momentu ujmowania nabycia lub zbycia
sk∏adników portfela inwestycyjnego innych ni˝ papiery
wartoÊciowe w transakcjach BSB oraz depozyty
i po˝yczki. Powy˝sze papiery wartoÊciowe zarówno
dopuszczone jak i niedopuszczone do publicznego obrotu
ujmowane sà obecnie w ksi´gach Funduszu na dzieƒ
zawarcia umowy (data zawarcia transakcji).
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TABELA 1.   
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TABELA 2.   
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TABELA 3.   
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1. W kolejnych latach dzia∏alnoÊci wartoÊç jednostki rozra-
chunkowej Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia
przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

W dniu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
przez Fundusz (21 maja 1999 r.) -  10,00z ∏
W ostatnim dniu wyceny w 1999 r. -   12,05 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2000 r. -   13,57 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2001 r. -   14,03 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2002 r. -   15,84 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2003 r. -   17,44 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2004 r. -   19,92 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2005 r. -   22,59 z∏
W ostatnim dniu wyceny w 2006 r. -   26,07 z∏

2. Stopy zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hes-
tia:
a) Stopa zwrotu osiàgni´ta przez Fundusz za okres ostatnich
trzech lat kalendarzowych (od 31-12-2003 r do 29-12-2006 r.)
wynios∏a 49,484 %.
b) Stopa zwrotu osiàgni´ta przez Fundusz za okres ostatnich
pi´ciu lat kalendarzowych (od 31-12-2001 r do 29-12-2006 r.)
wynios∏a 85,816 % 

3. Ostatnia, podana do publicznej wiadomoÊci przez Komisj´
Nadzoru Finansowego wysokoÊç Êredniej wa˝onej stopy
zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres ostatnich
trzech lat (od 30-09-2003 do 29-09-2006) roku wynios∏a
45,833 %. 

4. Opis ryzyka inwestycyjnego zwiàzanego z przyj´tà politykà
inwestycyjnà Funduszu, z uwzgl´dnieniem opisu ryzyka
zwiàzanego z inwestowaniem w poszczególne instrumenty
finansowe.

W 2006 roku kontynuowane by∏y dzia∏ania majàce na celu
realizacj´ strategii inwestycyjnej Funduszu, nakierowanej na
bezpieczeƒstwo, a tak˝e stabilny wzrost wartoÊci kapita∏u gro-
madzonego przez Cz∏onków Funduszu. W zwiàzku ze
zmieniajàcà si´ sytuacjà na rynkach finansowych, w grudniu
2006 r. podj´to decyzj´ o zmodyfikowaniu strategii inwesty-
cyjnej w kierunku dopuszczenia wi´kszego zaanga˝owania
aktywów funduszu w akcje spó∏ek niewchodzàcych w sk∏ad
indeksu WIG 20. Zmiana ta jest wynikiem obserwacji d∏ugo-
falowego trendu szybszego wzrostu wartoÊci mniejszych firm
notowanych na gie∏dzie i powinna w d∏u˝szej perspektywie
przyczyniç si´ do poprawy wyników inwestycyjnych, osià-
ganych przez Fundusz.

Proces inwestycyjny poprzedzony jest wnikliwà i dog∏´bnà

analizà ryzyk inwestycyjnych zwiàzanych z poszczególnymi
rodzajami lokat. Najwi´kszy wp∏yw na kierunek przysz∏ych
inwestycji oraz wybór kategorii lokat do portfela Funduszu
b´dzie mia∏o tempo wzrostu gospodarczego oraz charakter
zmian innych parametrów makroekonomicznych, a tak˝e
kszta∏t polityki bud˝etowej oraz poda˝ i dochodowoÊç
d∏u˝nych papierów wartoÊciowych emitowanych przez Skarb
Paƒstwa. Uwzgl´dniajàc wielkoÊç aktywów Funduszu na
bie˝àco dostosowywaç b´dziemy inwestycje do zmieniajàcej
si´ sytuacji na rynku finansowym, tak by skutecznie
ograniczaç ryzyko inwestycyjne.

Na koniec 2006 roku najwi´kszà cz´Êç portfela inwesty-
cyjnego Funduszu stanowi∏y d∏u˝ne papiery wartoÊciowe emi-
towane przez Skarb Paƒstwa, które charakteryzujà si´
najwy˝szym stopniem bezpieczeƒstwa. Ich udzia∏ w portfelu
Funduszu wynosi∏ 63,19 %, gdy na koniec 2005 roku -
64,29% aktywów. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w przypadku
obligacji i bonów skarbowych wyst´puje ryzyko stóp procen-
towych, majàcych wp∏yw na dochodowoÊç inwestycji, jak
równie˝ ryzyko ograniczonej p∏ynnoÊci w przypadku nie-
których emisji tych papierów.

Podobnie, jak obligacje i bony skarbowe, równie˝ depozyty
bankowe uznawane sà za bezpiecznà kategori´ lokat. Na
koniec 2006 roku lokaty bankowe stanowi∏y 2,64% aktywów,
kiedy na koniec 2005 roku ich udzia∏ w aktywach Funduszu
stanowi∏ 2,92 %. W celu zminimalizowania ryzyka
zwiàzanego z lokatami bankowymi, zarzàdzajàcy, wybierajàc
bank, w którym ma zostaç z∏o˝ony depozyt, biorà pod uwag´
jego sytuacj´ finansowà, pozycj´ na rynku oraz renom´ jego
akcjonariuszy.

W aktywach Funduszu powa˝nà pozycj´ zajmujà akcje
przedsi´biorstw notowanych na Warszawskiej Gie∏dzie
Papierów WartoÊciowych. Na koniec 2006 roku Fundusz
zaanga˝owa∏ w akcje spó∏ek gie∏dowych 32,47 % aktywów,
podczas, gdy na koniec 2005 roku stanowi∏y one 31,30 %
aktywów. Inwestowanie w akcje przedsi´biorstw, mimo, ˝e
uwa˝ane za bardziej zyskowne w d∏u˝szej perspektywie cza-
sowej, zwiàzane jest jednak z wi´kszym ryzykiem. Wyra˝a si´
ono przede wszystkim w wahaniu cen akcji w porównaniu do
innych, mniej ryzykownych kategorii lokat. Zatem
w analizach poprzedzajàcych zakup akcji uwzgl´dnia si´
mi´dzy innymi:
� ryzyko makroekonomiczne - atrakcyjnoÊç inwestowania
w akcje uzale˝niona jest od stanu koniunktury gospodarczej,
tak w kraju, jak i za granicà. Zatem inwestycje w akcje
nara˝one sà na ryzyka zwiàzane z niebezpieczeƒstwem
zahamowania wzrostu gospodarczego, produkcji prze-

INFORMACJE NA TEMAT WYNIKÓW

DZIA¸ALNOÂCI INWESTYCYJNEJ FUNDUSZU
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DPO- 183/GL/2007
Warszawa, 6 lutego 2007 r.

Bank BPH Spó∏ka Akcyjna pe∏niàcy obowiàzki depozytariusza dla Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia,
zarzàdzanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia S.A., potwierdza zgodnoÊç danych zawartych
w sprawozdaniu finansowym ww. funduszu, sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia 2006 za okres od l stycznia 2006 roku
do 31 grudnia 2006 roku, ze stanem faktycznym.

Micha∏ Szemraj
Z-ca Dyrektora Departament Powierniczy

mys∏owej, popytu globalnego, jak równie˝ zwiàzanych z nimi
zmian w poziomie stóp procentowych oraz innych
wskaêników makroekonomicznych
� ryzyko finansowe emitenta - w zale˝noÊci od wiarygod-
noÊci kredytowej oraz pozycji finansowej emitenta istnieje
ryzyko niewyp∏acalnoÊci. Zmiana pozycji finansowej emiten-
ta na rynku lub ograniczenie perspektyw jego rozwoju mogà
mieç negatywny wp∏yw na cen´ jego akcji
ryzyko p∏ynnoÊci – w przypadku niektórych walorów niewiel-
ka skala obrotów na rynku uniemo˝liwia szybkà reakcj´
inwestycyjnà bez znaczàcego wp∏ywu na cen´ tych papierów

W celu ograniczenia tego ryzyka zaanga˝owanie Funduszu w

akcje b´dzie zale˝a∏o od koniunktury gospodarczej, sytuacji
na krajowym parkiecie i gie∏dach zagranicznych. Przy
doborze akcji zarzàdzajàcy b´dà poszukiwaç spó∏ek o solid-
nym standingu finansowym, du˝ej p∏ynnoÊci i kapitalizacji,
stwarzajàcych perspektyw´ wzrostu kursów ich akcji przy
zachowaniu bezpieczeƒstwa inwestycji. 
Pewnà cz´Êç aktywów stanowiç mogà bony komercyjne,
obligacje przedsi´biorstw, obligacje przedsi´biorstw za-
mienne na akcje. W przypadku tych inwestycji wyst´puje
ryzyko finansowe emitenta, a tak˝e opisane wy˝ej ryzyko
zmian stopy procentowej. Ryzyko inwestycyjne zwiàzane z
tymi lokatami jest ni˝sze ni˝ w przypadku nabycia samych
akcji.

OÂWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA
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OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO
REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia Spó∏ka Akcyjna

PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia
z siedzibà w Warszawie przy ul. Post´pu 18A, na które sk∏ada si´ bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2006 r., który
wykazuje aktywa netto i kapita∏y na sum´ 2 682 474 379,12  z∏otych, rachunek zysków i strat za rok obrotowy
koƒczàcy si´ tego dnia, wykazujàcy dodatni wynik finansowy w kwocie 335 063 301,00 z∏otych, zestawienie zmian w
aktywach netto za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàce zwi´kszenie aktywów netto o kwot´ 671 542
521,06 z∏otych, zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za rok obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia wykazujàce zwi´ksze-
nie kapita∏u w∏asnego o kwot´ 671 542 521,06 z∏otych, zestawienie portfela inwestycyjnego wed∏ug stanu na dzieƒ 31
grudnia 2006 r. o wartoÊci 2 666 455 355,45 z∏otych oraz informacj´ dodatkowà obejmujàcà wprowadzenie do spra-
wozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia.
Zarzàd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. jest odpowiedzialny za prawid∏owoÊç ksiàg
rachunkowych oraz rzetelnoÊç i jasnoÊç sprawozdania finansowego sporzàdzonego zgodnie z zasadami rachunkowoÊci
okreÊlonymi w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694
z póêniejszymi zmianami) („ustawa o rachunkowoÊci”) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.
OdpowiedzialnoÊç ta obejmuje: zaprojektowanie, wdro˝enie i utrzymanie kontroli wewn´trznej  zwiàzanej ze
sporzàdzeniem oraz rzetelnà prezentacjà sprawozdaƒ finansowych wolnych od nieprawid∏owoÊci powsta∏ych w skutek
celowych dzia∏aƒ lub b∏´dów, dobór oraz zastosowanie odpowiednich zasad rachunkowoÊci, a tak˝e dokonywanie 
zacunków ksi´gowych stosownych do zaistnia∏ych okolicznoÊci.
Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyra˝enie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz
prawid∏owoÊci ksiàg rachunkowych stanowiàcych podstaw´ jego sporzàdzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ rozdzia∏u 7 ustawy
o rachunkowoÊci, norm wykonywania zawodu bieg∏ego rewidenta, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych
Rewidentów w Polsce oraz Mi´dzynarodowych Standardów Rewizji Finansowych. Regulacje te nak∏adajà na nas
obowiàzek post´powania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby
uzyskaç racjonalnà pewnoÊç, ˝e sprawozdanie finansowe i ksi´gi rachunkowe, stanowiàce podstaw´ jego sporzàdzenia
sà wolne od istotnych nieprawid∏owoÊci. 

Badanie polega na przeprowadzeniu procedur majàcych na celu uzyskanie dowodów badania dotyczàcych kwot i infor-
macji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zale˝y od naszego osàdu, w tym oceny
ryzyka wystàpienia istotnej nieprawid∏owoÊci sprawozdania finansowego na skutek celowych dzia∏aƒ lub b∏´dów.
Przeprowadzajàc ocen´ tego ryzyka, bierzemy pod uwag´ kontrol´ wewn´trznà zwiàzanà ze sporzàdzeniem oraz
rzetelnà prezentacjà sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okolicznoÊci procedur badania,
nie zaÊ w celu wyra˝enie opinii na temat skutecznoÊci dzia∏ania kontroli wewn´trznej w jednostce. Badanie obejmuje
równie˝ ocen´ odpowiednioÊci stosowanych zasad rachunkowoÊci, zasadnoÊci szacunków dokonanych przez Zarzàd
oraz ocen´ ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyra˝amy przekonanie, ˝e uzyskane przez nas dowody
badania stanowià wystarczajàcà i odpowiednià podstaw´ do wyra˝enia przez nas opinii z badania.
Naszym zdaniem, za∏àczone sprawozdanie finansowe Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia przedstawia
rzetelnie i jasno sytuacj´ majàtkowà i finansowà Funduszu na dzieƒ 31 grudnia 2006 r., oraz wynik finansowy za rok
obrotowy koƒczàcy si´ tego dnia, zosta∏o sporzàdzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami
rachunkowoÊci obowiàzujàcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreÊlonymi w ustawie o rachunkowoÊci
i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wp∏ywajàcymi na treÊç sprawozdania finansowego
przepisami prawa i postanowieniami Statutu Otwartego Funduszu Emerytalnego Ergo Hestia oraz zosta∏o sporzàdzone
na podstawie prawid∏owo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiàg rachunkowych.
Stwierdzamy, ˝e Informacja Zarzàdu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Ergo Hestia S.A. skierowana do
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Bieg∏y rewident nr 796/1670 
Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu

Za KPMG Audyt Sp. z o.o.
ul. Ch∏odna 51, 00-867 Warszawa
Bieg∏y rewident nr 796/1670
Bogdan D´bicki, Cz∏onek Zarzàdu

cz∏onków zawiera informacje, o których mowa w § 38 punkt 1 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 
19 marca 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 50, poz.
481 z póêniejszymi zmianami) i sà one zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym Funduszu

Do sprawozdania finansowego do∏àczono OÊwiadczenie Depozytariusza.

Warszawa, 8 lutego 2007 r.
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§
§ 1

Postanowienia ogólne
1. Statut okreÊla organizacj´ i sposób dzia∏ania otwartego funduszu emerytalnego, zwanego dalej „Funduszem”.
2. Fundusz jest tworzony i prowadzi dzia∏alnoÊç na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-

talnych, zwanej dalej „Ustawà”.
3. Fundusz dzia∏a pod nazwà: Otwarty Fundusz Emerytalny Ergo Hestia.
4. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

§ 2
Zarzàdzajàcy Funduszem

1. Funduszem zarzàdza Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie, przy ulicy Post´pu 18A, 
02-676 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”.

2. Kapita∏ zak∏adowy Towarzystwa wynosi 55 544 000 z∏ (pi´çdziesiàt pi´ç milionów pi´çset czterdzieÊci cztery tysiàce z∏otych) i dzieli si´ na
55 544 (pi´çdziesiàt pi´ç tysi´cy pi´çset czterdzieÊci cztery) akcje imienne o wartoÊci nominalnej 1 000 z∏ (jeden tysiàc z∏otych) ka˝da
i wartoÊci emisyjnej 4 000z∏ (cztery tysiàce z∏otych) ka˝da.

3. Towarzystwo tworzy równie˝ kapita∏ zapasowy oraz fundusze przewidziane przepisami prawa. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogà
byç tworzone kapita∏y rezerwowe. Kapita∏ zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku oraz z wp∏ywów przewidzianych przepisami prawa,
w tym w szczególnoÊci z nadwy˝ki osiàgni´tej przy wydawaniu akcji Towarzystwa powy˝ej ich wartoÊci nominalnej, a pozosta∏ej po pokryciu
kosztów wydania akcji.

4. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Sopocie.

§ 3
Organ Funduszu

1. Organem Funduszu jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne Ergo Hestia Spó∏ka Akcyjna.
2. Towarzystwo jako organ Funduszu zarzàdza Funduszem i reprezentuje Fundusz w stosunkach z osobami trzecimi.
3. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu Funduszu uprawnione jest Towarzystwo jako organ Funduszu, dzia∏ajàce poprzez dwóch cz∏onków Zarzà-

du ∏àcznie.

§ 4
OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa

1. Towarzystwo odpowiada wobec Cz∏onków Funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem swych
obowiàzków w zakresie zarzàdzania Funduszem i jego reprezentacji, chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie obowiàzków spo-
wodowane jest okolicznoÊciami, za które Towarzystwo odpowiedzialnoÊci nie ponosi i którym nie mog∏o zapobiec mimo do∏o˝enia najwy˝szej
starannoÊci.

2. Fundusz nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody z tytu∏u niewykonania lub nienale˝ytego wykonania przez Towarzystwo obowiàzków, o których
mowa w ust.1.

3. Powierzenie wykonywania niektórych obowiàzków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialnoÊci Towarzystwa.
4. Je˝eli Towarzystwo, zgodnie z ust. 1, nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkod´, szkoda jest pokrywana ze Êrodków Funduszu Gwarancyjnego,

tworzonego zgodnie z art. 184 Ustawy, chyba ˝e szkoda nastàpi∏a wy∏àcznie z winy poszkodowanego.

§ 5
Przedmiot dzia∏alnoÊci Funduszu

1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci Funduszu jest gromadzenie i lokowanie Êrodków pieni´˝nych odprowadzanych do Funduszu przez Zak∏ad Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych ze sk∏adek cz∏onków Funduszu na ubezpieczenie emerytalne.

2. Fundusz lokuje zgromadzone Êrodki pieni´˝ne dà˝àc do osiàgni´cia maksymalnego bezpieczeƒstwa i rentownoÊci dokonywanych lokat.
3. Fundusz lokuje zgromadzone Êrodki pieni´˝ne stosujàc zasady dzia∏alnoÊci lokacyjnej okreÊlone w Ustawie oraz w przepisach wykonawczych

wydanych na jej podstawie.
4. Fundusz gromadzi i pomna˝a Êrodki pieni´˝ne w celu wyp∏acenia ich cz∏onkom Funduszu na zasadach okreÊlonych w Ustawie.
5. Fundusz mo˝e powierzyç, w zakresie i na warunkach okreÊlonych w Ustawie, a tak˝e w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,

zarzàdzanie aktywami lokowanymi za granicà podmiotom uprawnionym w kraju swojej siedziby do zarzàdzania cudzymi aktywami.
6. Fundusz mo˝e korzystaç z doradztwa wyspecjalizowanych podmiotów w zakresie lokowania aktywów w Rzeczpospolitej Polskiej. Towarzystwo

jest zobowiàzane zatrudniç co najmniej jednego doradc´ inwestycyjnego do zarzàdzania aktywami Funduszu.

STATUT OTWARTEGO FUNDUSZU

EMERYTALNEGO ERGO HESTIA
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§
§ 6

Cz∏onkostwo w Funduszu
1. Cz∏onkiem Funduszu jest osoba fizyczna, która:

1) zawar∏a umow´ z Funduszem, lub
2) uzyska∏a prawo do cz´Êci Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka Funduszu w nast´pstwie rozwodu lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa 

i dokonania podzia∏u majàtku wspólnego by∏ych ma∏˝onków i która nie jest cz∏onkiem Funduszu oraz w terminie 2 miesi´cy od przedsta-
wienia dowodu nabycia prawa do okreÊlonej iloÊci Êrodków zapisanych na rachunku cz∏onka Funduszu nie wskaza∏a jakiegokolwiek otwartego
funduszu emerytalnego, do którego mo˝na dokonaç wyp∏aty, lub

3) uzyska∏a prawo do cz´Êci Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka Funduszu, który zmar∏ i z którym pozostawa∏a w zwiàzku ma∏˝eƒskim 
w chwili Êmierci i która nie jest cz∏onkiem Funduszu oraz w terminie 2 miesi´cy od dnia przedstawienia odpisów aktu zgonu, aktu ma∏˝eƒst-
wa a tak˝e oÊwiadczenia o zmianach lub braku zmian ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych wraz z odpowiednimi dowodami, nie wskaza∏a
jakiegokolwiek otwartego funduszu emerytalnego, do którego mo˝na dokonaç wyp∏aty, lub

4) sta∏a si´ cz∏onkiem Funduszu w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na zasadach przewidzianych
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, lub

5) sta∏a si´ cz∏onkiem Funduszu w innym trybie, okreÊlonym obowiàzujàcymi przepisami prawa.
2. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w wyniku zawarcia z Funduszem umowy przez osob´ nie b´dàcà cz∏onkiem ˝adnego otwartego funduszu

emerytalnego, nast´puje z chwilà zawarcia umowy, je˝eli w dniu jej zawarcia osoba przyst´pujàca do Funduszu podlega lub podlega∏a w okre-
sie 12 miesi´cy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach spo∏ecznych i Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokona odpowiedniego wpisu w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych, o którym mowa
w przepisach o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwanym dalej „Centralnym Rejestrem”.

3. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w wyniku zawarcia z Funduszem umowy przez osob´ b´dàcà cz∏onkiem innego otwartego funduszu emery-
talnego, nast´puje z dniem dokonania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zmian w Centralnym Rejestrze. 

4. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w sposób okreÊlony w ust. 1 pkt 2-3 nast´puje z chwilà otwarcia rachunku osobie uprawnionej.
5. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w wyniku losowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nast´puje z dniem dokonania przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ

Spo∏ecznych odpowiedniego wpisu w Centralnym Rejestrze.

§ 7
Prawa cz∏onka Funduszu

Cz∏onkowi Funduszu przys∏ugujà nast´pujàce prawa:
1) prawo do wyp∏aty Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka do wskazanego przez niego zak∏adu ubezpieczeƒ emerytalnych, w którym

cz∏onek Funduszu wykupi∏ emerytur´ do˝ywotnià,
2) prawo do wykorzystania, na warunkach okreÊlonych ustawowo, Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka, w przypadku nabycia przez

niego uprawnieƒ do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia spo∏ecznego,
3) prawo do rozwiàzania umowy z Funduszem lub rezygnacji z cz∏onkostwa w zwiàzku z zawarciem umowy z innym otwartym funduszem

emerytalnym,
4) prawo do wyp∏aty transferowej Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka w Funduszu na rachunek cz∏onka w otwartym funduszu

emerytalnym, z którym cz∏onek zawar∏ nowà umow´,
5) prawo imiennego wskazania Funduszowi jednej lub wi´cej osób, na rzecz których, po Êmierci cz∏onka, ma nastàpiç wyp∏ata Êrodków zgromadzonych

na rachunku, nie wykorzystanych zgodnie z przepisami ustawy dotyczàcymi wyp∏aty transferowej na rzecz ma∏˝onka zmar∏ego cz∏onka funduszu,
6) prawo do wskazania innej osoby upowa˝nionej do wyp∏aty Êrodków, o których mowa w pkt 5, po Êmierci jedynej osoby wskazanej zgodnie z pkt 5,
7) prawo do oznaczenia udzia∏u w podziale Êrodków, o których mowa w pkt 5, osób wskazanych zgodnie z pkt 5,
8) prawo do zmiany w ka˝dym czasie dyspozycji, o której mowa w pkt 5, 6 lub 7,
9) prawo do informacji w zakresie i w trybie okreÊlonym w Ustawie:

a) o statucie Funduszu, 
b) o wynikach dzia∏alnoÊci inwestycyjnej Funduszu, 
c) o rocznym sprawozdaniu finansowym Funduszu, 
d) o pieni´˝nej wartoÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku   cz∏onka w Funduszu,
e) o wartoÊci i strukturze lokat Funduszu,
f) prawo do informacji o skutkach nieskorzystania lub niew∏aÊciwego skorzystania z prawa, o którym mowa pkt 6;

10)  prawo do potwierdzenia na piÊmie przez Fundusz warunków cz∏onkostwa po uzyskaniu cz∏onkostwa w innym trybie ni˝ zawarcie umowy. 

§ 8
Obowiàzki cz∏onka Funduszu

1. Cz∏onek Funduszu ma nast´pujàce obowiàzki:
1) obowiàzek z∏o˝enia pisemnego oÊwiadczenia o stosunkach majàtkowych istniejàcych mi´dzy cz∏onkiem Funduszu a jego ma∏˝onkiem oraz

o zmianie tych stosunków – w przypadku pozostawania lub wstàpienia cz∏onka Funduszu w zwiàzek ma∏˝eƒski oraz obowiàzek udoku-
mentowania sposobu uregulowania stosunków majàtkowych w ma∏˝eƒstwie – w przypadku, gdy mi´dzy ma∏˝onkami nie istnieje wspólnoÊç
ustawowa,

2) obowiàzek zawiadomienia na piÊmie Funduszu o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym.
2. Cz∏onek Funduszu niezw∏ocznie informuje Fundusz, na odpowiednim formularzu udost´pnionym przez Fundusz, o ka˝dorazowej zmianie imion 

i nazwiska lub adresu zamieszkania (z okreÊleniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowoÊci, kodu pocztowego, a w przypadku wsi –
równie˝ gminy i poczty). 
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§
§ 9

Ustanie cz∏onkostwa w Funduszu
1. Ustanie cz∏onkostwa w Funduszu nast´puje w przypadku:

1) zawarcia umowy przez cz∏onka Funduszu z zak∏adem ubezpieczeƒ emerytalnych, lub
2) przystàpienia do innego otwartego funduszu emerytalnego, lub
3) innych zdarzeƒ okreÊlonych powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa, lub
4) Êmierci cz∏onka Funduszu.

2. W przypadku ustania cz∏onkostwa w Funduszu, Fundusz dokonuje wyp∏aty Êrodków zapisanych na rachunku w trybie i na zasadach okreÊlonych 
w odr´bnych powszechnie obowiàzujàcych przepisach prawa i w Statucie. 

§ 10
Podzia∏ Êrodków w razie rozwodu lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa

1. Je˝eli ma∏˝eƒstwo cz∏onka Funduszu uleg∏o rozwiàzaniu przez rozwód lub uniewa˝nienie, Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka Funduszu
przypadajàce by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego sà przekazywane by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi na jego rachunek 
w otwartym funduszu emerytalnym.

2. Wyp∏ata, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana przez Fundusz w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia lub listopada, najbli˝szym
od dnia przedstawienia Funduszowi dowodu, ˝e Êrodki zapisane na rachunku cz∏onka Funduszu przypad∏y by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi.

3. Je˝eli by∏y wspó∏ma∏˝onek nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i w terminie 2 miesi´cy od przedstawienia dowodu, 
o którym mowa w ust. 2, nie wska˝e jakiegokolwiek otwartego funduszu emerytalnego, do którego mo˝na dokonaç wyp∏aty, Fundusz
niezw∏ocznie otworzy rachunek na nazwisko by∏ego wspó∏ma∏˝onka i przeka˝e na ten rachunek Êrodki przypadajàce by∏emu ma∏˝onkowi
zapisane na rachunku cz∏onka Funduszu, o którym mowa w ust. 1.

4. W przypadku ustania wspólnoÊci ustawowej w czasie trwania ma∏˝eƒstwa cz∏onka Funduszu albo umownego wy∏àczenia lub ograniczenia wspól-
noÊci ustawowej mi´dzy cz∏onkiem Funduszu a jego ma∏˝onkiem, na podstawie dowodu potwierdzajàcego te zdarzenia, Fundusz dokona
wyp∏aty dla drugiego uprawnionego ma∏˝onka na jego rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Postanowienia ust. 1-3 stosuje si´ w przy-
padku okreÊlonym niniejszym ust´pem odpowiednio.

5. Fundusz niezw∏ocznie po otwarciu rachunku, o którym mowa w ust. 3, potwierdza na piÊmie warunki cz∏onkostwa uprawnionego wspó∏-
ma∏˝onka. 

6. Je˝eli na nazwisko by∏ego wspó∏ma∏˝onka Fundusz otworzy∏ rachunek i przekaza∏ na ten rachunek Êrodki przypadajàce by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi,
by∏y wspóma∏˝onek ma prawo do jednorazowej wyp∏aty wszystkich Êrodków zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty z∏o˝enia
wniosku w razie:
1) z∏o˝enia wniosku wraz z decyzjà przyznajàcà emerytur´, zaopatrzenie emerytalne, emerytur´ dla rolników lub uposa˝enie w stanie spoczynku,
2) nie nabycia prawa do emerytury, o ile ukoƒczy∏ 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku m´˝czyzn,
3) z∏o˝enia wniosku przez by∏ego wspó∏ma∏˝onka urodzonego przed dniem 1 stycznia 1969 r., je˝eli zgromadzone na jego rachunku Êrodki, 

w kwocie ustalonej w dniu  z∏o˝enia wniosku, nie sà wy˝sze od kwoty stanowiàcej:
a) 50% przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

je˝eli otwarcie rachunku nastàpi∏o przed dniem 1 stycznia 2002 r.,
b) 150% przeci´tnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ

Spo∏ecznych, je˝eli otwarcie rachunku przez Fundusz nastàpi∏o po dniu 1 stycznia 2002 r.
7. W razie niedope∏nienia obowiàzku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, Fundusz przyjmuje odpowiednio, ˝e mi´dzy ma∏˝onkami istnieje wspól-

noÊç ustawowa albo, ˝e ma∏˝eƒskie stosunki majàtkowe uregulowane sà zgodnie z treÊcià umowy zawartej z Funduszem lub ostatnim 
zawiadomieniem dokonanym przez cz∏onka Funduszu o zmianie stosunków majàtkowych mi´dzy cz∏onkiem Funduszu a jego ma∏˝onkiem.

8. Fundusz nie odpowiada za szkody powsta∏e wskutek niedope∏nienia lub nienale˝ytego dope∏nienia obowiàzku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 11
Podzia∏ Êrodków w razie Êmierci cz∏onka Funduszu

1. Je˝eli cz∏onek Funduszu pozostawa∏ w zwiàzku ma∏˝eƒskim w chwili Êmierci, Fundusz dokona wyp∏aty po∏owy Êrodków zapisanych na rachunku
zmar∏ego na rachunek ma∏˝onka zmar∏ego w otwartym funduszu emerytalnym, w zakresie, w jakim Êrodki te stanowi∏y przedmiot ma∏˝eƒskiej
wspólnoÊci majàtkowej.

2. Wyp∏ata jest dokonywana w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia lub listopada, najbli˝szym od dnia przedstawienia przez ma∏˝onka
zmar∏ego cz∏onka Funduszu odpisu aktu zgonu, odpisu aktu ma∏˝eƒstwa oraz pisemnego oÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e do chwili Êmierci
cz∏onka Funduszu nie zasz∏y ˝adne zmiany w stosunku do treÊci oÊwiadczenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, a je˝eli zmiany te mia∏y
miejsce – tak˝e dowodu tych zmian.

3. W przypadku, gdy ma∏˝onek zmar∏ego cz∏onka Funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, i w terminie 2 miesi´cy od
przedstawienia dowodu, o którym mowa w ust. 2, nie wska˝e rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu emerytalnym, Fundusz niezw∏ocznie
otworzy rachunek na nazwisko ma∏˝onka zmar∏ego i przeka˝e na ten rachunek przypadajàce ma∏˝onkowi Êrodki zgromadzone na rachunku
zmar∏ego cz∏onka Funduszu. Je˝eli na nazwisko wspó∏ma∏˝onka zmar∏ego cz∏onka Funduszu, Fundusz otworzy∏ rachunek i przekaza∏ na ten
rachunek Êrodki przypadajàce wspó∏ma∏˝onkowi zmar∏ego cz∏onka Funduszu, wspó∏ma∏˝onek zmar∏ego cz∏onka Funduszu ma prawo do jedno-
razowej wyp∏aty wszystkich Êrodków zgromadzonych na rachunku na zasadach okreÊlonych w § 10 ust. 6.

4. Ârodki zgromadzone na rachunku zmar∏ego cz∏onka Funduszu, które nie zostanà przekazane ma∏˝onkowi zmar∏ego, przekazywane sà
osobom wskazanym przez zmar∏ego, zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa w § 7 pkt 5 albo pkt 6, a w przypadku ich braku wchodzà
w sk∏ad spadku.

5. Fundusz dokonuje wyp∏aty Êrodków nale˝nych osobie wskazanej przez zmar∏ego cz∏onka Funduszu w terminie 3 miesi´cy od dnia przedstaw-
ienia Funduszowi urz´dowego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç osoby uprawnionej. Wyp∏ata b´dzie nast´powa∏a zgodnie z pisemnà dys-
pozycjà uprawnionego, przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na wskazany rachunek, z tym ˝e wyp∏ata Êrodków przypadajàcych
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§
ma∏˝onkowi zmar∏ego mo˝e byç przekazana na jego ˝àdanie na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. W tym ostatnim przypadku
postanowienia ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

6. Wyp∏ata Êrodków bezpoÊrednio na rzecz osób wskazanych przez cz∏onka Funduszu jako uprawnionych do wyp∏aty Êrodków nie przekazanych
na rachunek ma∏˝onka cz∏onka Funduszu w trybie okreÊlonym w art. 131 Ustawy mo˝e byç dokonywana w oÊmiu kwartalnych ratach, przy czym
wyp∏ata pierwszej raty nast´puje w ostatnim dniu roboczym tego kwarta∏u roku kalendarzowego, w którym osoba uprawniona z∏o˝y∏a pisemnà
dyspozycj´ dokonania wyp∏aty w ratach. 

7. Przepisy ust. 5 i ust. 6 stosuje si´ odpowiednio do spadkobierców zmar∏ego cz∏onka Funduszu, którzy dodatkowo obowiàzani sà przed∏o˝yç 
Funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

8. W przypadku dokonywania wyp∏aty w ratach ustalenie kwoty ka˝dej raty nast´puje w dniu roboczym poprzedzajàcym dzieƒ wyp∏aty.
9. W celu wyp∏aty ka˝dej raty przeliczeniu na z∏ote podlega jedna ósma jednostek rozrachunkowych pozosta∏ych na rachunku cz∏onka Funduszu

po odliczeniu Êrodków wykorzystanych na wykonanie innych zobowiàzaƒ Funduszu powstajàcych w przypadku Êmierci cz∏onka Funduszu,
okreÊlonych powszechnie obowiàzujàcymi przepisami prawa. 

§ 12
Wyp∏ata Êrodków z rachunku 

1. Wyp∏ata Êrodków zgromadzonych na rachunku cz∏onka Funduszu nast´puje po przeliczeniu jednostek rozrachunkowych na z∏ote wed∏ug wartoÊ-
ci jednostek rozrachunkowych z dnia tego przeliczenia.

2. Z zastrze˝eniem § 10 i 11 Statutu wyp∏ata Êrodków zapisanych na rachunku cz∏onka mo˝e nastàpiç w przypadku: 
1) przeniesienia Êrodków zgromadzonych na rachunku do wskazanego przez cz∏onka Funduszu zak∏adu ubezpieczeƒ emerytalnych, w którym

cz∏onek wykupi∏ emerytur´ do˝ywotnià, 
2) zawarcia umowy przez cz∏onka Funduszu z innym otwartym funduszem emerytalnym i dokonania w nast´pstwie tego przeniesienia 

Êrodków na rachunek cz∏onka w nowym otwartym funduszu emerytalnym. 
3. Sposób wykorzystania Êrodków zgromadzonych na rachunku w Funduszu w razie nabycia przez cz∏onka uprawnieƒ do renty inwalidzkiej z ubez-

pieczenia spo∏ecznego okreÊlajà odr´bne ustawy.
4. Cz∏onek Funduszu nie mo˝e rozporzàdzaç Êrodkami zapisanymi na rachunku w inny sposób ni˝ okreÊlony w ust. 2 i 3, za wyjàtkiem 

rozporzàdzenia na wypadek Êmierci.
5. Ârodki zapisane na rachunku Funduszu nie podlegajà egzekucji. 
6. Ârodki zapisane na rachunku Funduszu nie mogà byç przeniesione na rachunek w pracowniczym funduszu emerytalnym.  

§ 13
Aktywa Funduszu 

1. Aktywami Funduszu sà w szczególnoÊci Êrodki pieni´˝ne pochodzàce ze sk∏adek wp∏aconych do Funduszu, otrzymanych wyp∏at transferowych,
nabyte za nie lub w zwiàzku z nimi prawa oraz po˝ytki z tych praw. 

2. Fundusz dokonuje ustalenia wartoÊci aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu oraz wartoÊci aktywów netto w ka˝dym dniu roboczym z wyjàtkiem sobót.
Dzieƒ ten zwany jest dalej „Dniem Wyceny”.

3. Fundusz dokonuje wyceny aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu oraz ustalenia wartoÊci jednostki rozrachunkowej zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami prawa.

§ 14
Rachunek premiowy, rezerwowy, rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

1. Fundusz otwiera i prowadzi rachunek premiowy, rezerwowy oraz rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.
2. Ârodki na rachunku premiowym, rezerwowym oraz rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowià cz´Êç aktywów Funduszu 

i sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe.
3. Na rachunku premiowym przechowywane sà Êrodki przekazywane przez Fundusz  ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa, w kwocie stanow-

iàcej równowartoÊç 0,005 % wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiàca. 
4. Na rachunek rezerwowy sà przekazywane Êrodki zgromadzone na rachunku premiowym, które mogà zostaç wycofane przez Towarzystwo zgod-

nie z art. 181a i art. 182a Ustawy.
5. Na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego przechowywane sà, przekazywane przez Towarzystwo, Êrodki w wysokoÊci nie

mniejszej ni˝ 0,3% i nie wi´kszej ni˝ 0,4 % wartoÊci aktywów netto Funduszu.

§ 15
Pokrycie niedoboru

1. Je˝eli w Funduszu wystàpi niedobór Êrodków obliczany na zasadach okreÊlonych w Ustawie, jest on pokrywany ze Êrodków przechowywanych
na rachunku rezerwowym.

2. Je˝eli Êrodki przechowywane na rachunku rezerwowym nie wystarczajà na pokrycie niedoboru, jest on pokrywany ze  Êrodków uzyskanych 
z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w Funduszu, tworzonego
na zasadach okreÊlonych w Ustawie.

3. Je˝eli Êrodki cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w Funduszu, sà niewystarczajàce na pokrycie niedoboru, jest on pokrywany przez
Towarzystwo z w∏asnych Êrodków. 

4. Niedobór niepokryty w sposób okreÊlony w ust. 1 - 3 jest pokrywany ze Êrodków cz´Êci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego. 
5. W przypadku, gdy niedobór nie mo˝e byç pokryty ze Êrodków Funduszu Gwarancyjnego, pokrycie niedoboru gwarantuje Skarb Paƒstwa, na

zasadach i w trybie okreÊlonym w odr´bnych ustawach.
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§
6. Je˝eli niedobór powsta∏ w nast´pstwie utraty przez Depozytariusza aktywów Funduszu majàcych postaç materialnà, Depozytariusz zobowiàzany

jest do wyrównania niedoboru zanim wykorzystane zostanà na ten cel inne Êrodki, okreÊlone w art. 179 ust. 1 Ustawy.

§ 16
Przechowywanie aktywów Funduszu

1. Depozytariuszem Funduszu jest Bank BPH Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Krakowie, przy Alei Pokoju 1, 31-548 Kraków.
2. Depozytariusz przechowuje aktywa Funduszu na podstawie zawartej z Funduszem umowy o przechowywanie aktywów Funduszu.
3. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody wynikajàce z niewykonania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków na∏o˝onych przez Ustaw´.
4. OdpowiedzialnoÊç Depozytariusza nie mo˝e byç wy∏àczona bàdê ograniczona w umowie ani te˝ wskutek powierzenia przechowywania ca∏oÊci

lub cz´Êci aktywów Funduszu innemu podmiotowi.
5. Depozytariusz jest obowiàzany do wyst´powania, w imieniu cz∏onków Funduszu, z powództwem przeciwko Towarzystwu z tytu∏u szkody

spowodowanej niewykonaniem lub nienale˝ytym wykonaniem przez Towarzystwo obowiàzków w zakresie zarzàdzania Funduszem i jego
reprezentacji.

§ 17
Obowiàzki informacyjne Funduszu

1. Fundusz og∏asza prospekt informacyjny raz w roku, do dnia 30 (trzydziestego) kwietnia, nie póêniej jednak ni˝ w terminie trzech tygodni od
zatwierdzenia przez Towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego Funduszu.

2. Prospekt informacyjny zawiera:
1) Statut Funduszu,
2) ostatnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe Funduszu,
3) informacje na temat wyników dzia∏alnoÊci inwestycyjnej Funduszu.

3. Fundusz udost´pnia prospekt informacyjny ka˝dej osobie, która z∏o˝y∏a wniosek o przystàpienie do Funduszu, przed zawarciem umowy 
o uzyskanie cz∏onkostwa Funduszu.

4. Fundusz udost´pnia prospekt informacyjny, wraz z ostatnim pó∏rocznym sprawozdaniem finansowym, na ka˝de ˝àdanie cz∏onka Funduszu.
5. Fundusz przesy∏a ka˝demu cz∏onkowi, w regularnych odst´pach czasu, nie rzadziej jednak ni˝ co 12 miesi´cy, pisemnà informacj´ o Êrodkach

znajdujàcych si´ na rachunku cz∏onka, terminach dokonanych w tym okresie wp∏at sk∏adek i wyp∏at transferowych oraz przeliczeniu tych sk∏adek
i wyp∏at transferowych na jednostki rozrachunkowe, a tak˝e o wynikach dzia∏alnoÊci lokacyjnej Funduszu. Informacja jest przesy∏ana cz∏onkom
Funduszu zwyk∏à przesy∏kà listowà.

6. Fundusz na ˝àdanie cz∏onka udziela mu na piÊmie informacji okreÊlajàcej pieni´˝nà wartoÊç Êrodków zgromadzonych na jego rachunku.
7. Fundusz udost´pnia informacje dotyczàce struktury swoich aktywów w nast´pujàcym zakresie i terminach:

1) w odst´pach miesi´cznych Fundusz udost´pnia dane o tym, jaka cz´Êç aktywów zosta∏a ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat
przewidzianych w przepisach rozdzia∏u 15 Ustawy wed∏ug stanu na ostatni Dzieƒ Wyceny w danym miesiàcu,

2) w odst´pach pó∏rocznych Fundusz udost´pnia dane o tym, jaka wartoÊç i jaka cz´Êç aktywów Funduszu by∏a ulokowana w poszczególnych
lokatach, podajàc informacj´ o emitencie poszczególnych papierów wartoÊciowych, wed∏ug stanu na ostatni Dzieƒ Wyceny przypadajàcy w
ostatnim miesiàcu ka˝dego okresu pó∏rocznego, z zastrze˝eniem ˝e dane z okresu pó∏rocznego dotyczyç mogà wy∏àcznie lokat stanowià-
cych co najmniej 1 % wartoÊci aktywów Funduszu,

3) na koniec ka˝dego okresu rocznego Fundusz udost´pnia pe∏nà informacj´ o strukturze aktywów Funduszu z uwzgl´dnieniem tak˝e lokat
stanowiàcych mniej ni˝ 1 % wartoÊci aktywów Funduszu. 

8. Dziennikiem przeznaczonym do og∏oszeƒ Funduszu, w tym do og∏oszeƒ o zmianie Statutu Funduszu, jest dziennik „Rzeczpospolita”.

§ 18
Koszty pokrywane z aktywów Funduszu

1. Fundusz pokrywa bezpoÊrednio ze swoich aktywów nast´pujàce koszty: 
1) wynagrodzenia Depozytariusza, 
2) op∏at na rzecz Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A., 
3) prowizji na rzecz Biura Maklerskiego, 
4) op∏at za zarzàdzanie Funduszem, 
5) wynikajàce z na∏o˝onego na Fundusz na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z 23 lipca 2003r. o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ

Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek  do otwartych funduszy emerytalnych, zobowiàzania do pokrycia przez
Fundusz bezpoÊrednio z jego aktywów ujemnej ró˝nicy mi´dzy wartoÊcià obligacji skarbowych przekazanych Funduszowi na zasadach
okreÊlonych w tej ustawie, a wysokoÊcià zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek na ubezpieczenie emerytalne, które podlegajà zamianie na  obligac-
je.

2. Na maksymalne wynagrodzenie Depozytariusza sk∏ada si´:
1) prowizja za przechowywanie aktywów naliczana progowo od wartoÊci aktywów netto Funduszu wed∏ug stanu na ostatni roboczy dzieƒ

miesiàca i pobierana miesi´cznie w wysokoÊci:  
0 – 2 000 000 000,00 z∏otych – 0,019% p.a. 
powy˝ej 2.000 000 000,00 z∏otych – 4 000 000 000,00 z∏otych – 0,018% p.a. 
powy˝ej 4 000 000 000,00 z∏otych – 0,016% p.a. 
2) op∏ata za rozliczanie transakcji na krajowych papierach wartoÊciowych – 9,00 z∏otych od ka˝dej transakcji, 
3) op∏ata za rozliczanie transakcji na zagranicznych papierach wartoÊciowych – 70,00 z∏otych od ka˝dej transakcji, 
4) op∏aty i prowizje z tytu∏u czynnoÊci bankowych wykonywanych przez Depozytariusza: 
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§
– za przelewy krajowe wychodzàce – 1,50 z∏otych od ka˝dego przelewu, 
– za przelewy zagraniczne wychodzàce – 60,00 z∏otych od ka˝dego przelewu, 
– abonament za korzystanie z systemu bankowoÊci elektronicznej – 200,00 z∏otych miesi´cznie. 

3. Koszty op∏at faktycznie poniesionych na rzecz Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. refundowane Depozytariuszowi, zwiàzane 
z przechowywaniem papierów wartoÊciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, zgodnie z aktualnie obowiàzujàcym Regulaminem 
Krajowego Depozytu Papierów WartoÊciowych S.A. 

4. Koszty op∏at prowizyjnych na rzecz Biura Maklerskiego, z którego poÊrednictwa Fundusz jest obowiàzany korzystaç na mocy odr´bnych
przepisów przy realizacji transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowià maksymalnie:
1) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y akcji i praw do akcji (rynek kursu jednolitego i rynek blokowy) 0,30%
2) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y obligacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa i praw poboru (rynek kursu jednolitego) 0,15%
3) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y obligacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa notowanych w systemie notowaƒ ciàg∏ych (rynek blokowy) dla

transakcji, których przedmiotem jest: 
a) mniej ni˝ 100 i 100 jednostek transakcyjnych 0,12%
b) od 101 do 500 jednostek transakcyjnych 0,11%
c) powy˝ej 500 jednostek transakcyjnych 0,10%

4) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y akcji na rynku pakietowym 0,15% 
5) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y obligacji emitowanych przez Skarb Paƒstwa na rynku pakietowym 0,10%
6) z tytu∏u kupna i sprzeda˝y powszechnych Êwiadectw udzia∏owych w systemie kursu jednolitego oraz notowaƒ ciàg∏ych 0,16%
7) z tytu∏u kupna obligacji na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski 0,10%
8) z tytu∏u zakupu bonów skarbowych na rynku pierwotnym 0,025 %. 

5. Kwota kosztów zarzàdzania Funduszem przez Towarzystwo wynosi miesi´cznie: 
1) 0,045 %  wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca przy wysokoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu do 8 000 000 000 z∏otych,
2) 3 600 000 z∏otych + 0,04 % nadwy˝ki ponad 8 000 000 000 z∏otych wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca, przy wysokoÊ-

ci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 8 000 000 001 do 20 000 000 000 z∏otych, 
3) 8 400 000 z∏otych + 0,032 % nadwy˝ki ponad 20.000.000.000 z∏otych wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca, przy

wysokoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 20 000 000 001 z∏otych do 35 000 000 000 z∏otych,
4) 13 200 000 z∏otych + 0,023 % nadwy˝ki ponad 35 000 000 000 z∏otych wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca, przy

wysokoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 35 000 000 001 z∏otych do 65 000 000 000 z∏otych, 
5) 20 100 000 z∏otych + 0,015% nadwy˝ki ponad 65 000 000 000 z∏otych wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca przy

wysokoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu ponad 65 000 000 000 z∏otych. 
6. Kwota kosztów op∏aty miesi´cznej za zarzàdzanie Funduszem przez Towarzystwo jest obliczana w ka˝dym dniu ustalania wartoÊci aktywów netto

Funduszu oraz p∏atna w ostatnim dniu roboczym ka˝dego miesiàca i do dnia 31 grudnia 2010 roku nie mo˝e przekroczyç w skali miesiàca kwoty 
500 000 000 z∏otych.

7. Przy ustalaniu wartoÊci netto aktywów Funduszu, w stosunku do której obliczana jest maksymalna wysokoÊç op∏at za zarzàdzanie ponoszonych
przez Fundusz na rzecz Towarzystwa, o której mowa w ust. 6, nie uwzgl´dnia si´ wartoÊci lokat w jednostki uczestnictwa w funduszu inwesty-
cyjnym otwartym, specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym oraz w tytu∏ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego
inwestowania majàce siedzib´ za granicà, o których mowa w art. 143 ust. 1 Ustawy.

8. Kwota Êrodków przekazywanych przez Fundusz ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa w celu wp∏aty na rachunek premiowy stanowi
równowartoÊç 0,005 % wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiàca i jest obliczana na ka˝dy dzieƒ ustalania wartoÊci akty-
wów netto Funduszu i p∏atna w ostatnim dniu roboczym ka˝dego miesiàca.

9. Maksymalna wysokoÊç kosztów ponoszonych przez Fundusz ze swoich aktywów w zwiàzku z na∏o˝onym na Fundusz na podstawie art. 5 ust. 7
ustawy z 23 lipca 2003 roku o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek
do otwartych funduszy emerytalnych, zobowiàzaniem do pokrycia przez Fundusz bezpoÊrednio z jego aktywów ujemnej ró˝nicy mi´dzy wartoÊ-
cià obligacji skarbowych przekazanych Funduszowi na zasadach okreÊlonych w tej ustawie, a wysokoÊcià zobowiàzaƒ z tytu∏u sk∏adek na ubez-
pieczenie emerytalne, które podlegajà zamianie na obligacje, musi ka˝dorazowo stanowiç mniej ni˝ 50% ceny zamiany obligacji.

§ 19
Op∏aty pobierane od cz∏onków Funduszu

1. Fundusz pobiera op∏at´ z tytu∏u uczestnictwa w Funduszu, zwanà „op∏atà cz∏onkowskà”, w formie potràcenia, z ka˝dej wp∏aconej sk∏adki przed
jej przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe, w wysokoÊci: 
1) od 1.04.2004 r. – do 31.12.2010 r. – 7% kwoty wp∏aconej sk∏adki; 
2) w 2011 r. – 6,125% kwoty wp∏aconej sk∏adki;
3) w 2012 r. – 5,25% kwoty wp∏aconej sk∏adki;
4) w 2013 r. – 4,375% kwoty wp∏aconej sk∏adki;
5) od 1.01.2014 r. – 3,5% kwoty wp∏aconej sk∏adki. 

2. W przypadku dokonywania wyp∏aty transferowej cz∏onek Funduszu jest obowiàzany do uiszczenia op∏aty transferowej, pobieranej na nast´pujàcych
zasadach:
1) w przypadku wyp∏at transferowych dokonywanych w zwiàzku z przystàpieniem cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytal-

nego na podstawie umowy z tym funduszem zawartej poczàwszy od dnia 1.04.2004 roku, op∏ata transferowa uiszczana jest przez cz∏onka
Funduszu z w∏asnych Êrodków na rzecz Towarzystwa, z tym, ˝e obowiàzek taki powstaje tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiàca, 
w którym uzyskano cz∏onkostwo w Funduszu do dnia najbli˝szej wyp∏aty transferowej do innego otwartego funduszu up∏ywa mniej ni˝ 
24 miesiàce, w wysokoÊci wynikajàcej z Rozporzàdzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 119 ust. 3 Ustawy;
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§
2) w przypadku wyp∏at transferowych dokonywanych w zwiàzku z przystàpieniem cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytal-

nego na podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed 1.04.2004r,  op∏ata transferowa pobierana jest w formie potràcenia ze Êrodków
na rachunku cz∏onka Funduszu, w momencie dokonywania wyp∏aty transferowej, z tym, ˝e mo˝e to nastàpiç, tylko wówczas gdy od dnia
wp∏ywu pierwszej sk∏adki na rachunek cz∏onka w Funduszu do dnia wyp∏aty do innego otwartego funduszu up∏yn´∏o mniej ni˝ 24 miesiàce,
w wysokoÊci:
a) 200 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o nie

wi´cej ni˝ 3 miesiàce,
b) 175 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 3 miesiàce, ale nie wi´cej ni˝ 6 miesi´cy,
c) 150 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 6 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 9 miesi´cy,
d) 125 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 9 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy,
e) 100 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 12 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 15 miesi´cy,
f) 75 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 15 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 18 miesi´cy,
g) 50 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 18 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 21 miesi´cy,
h) 25 z∏, je˝eli od dnia wp∏ywu pierwszej sk∏adki do dnia dokonania wyp∏aty transferowej z rachunku cz∏onka w Funduszu up∏yn´∏o wi´cej

ni˝ 21 miesi´cy, ale mniej ni˝ 24 miesiàce. 

§ 20
Likwidacja Funduszu

1. Zaprzestanie zarzàdzania Funduszem przez Towarzystwo i likwidacja Funduszu odbywa si´ w przypadkach i w trybie okreÊlonym w Ustawie.
2. Likwidacja Funduszu odbywa si´ w drodze przeniesienia jego aktywów do otwartego funduszu emerytalnego zarzàdzanego przez powszechne

towarzystwo emerytalne, które przej´∏o zarzàdzanie Funduszem lub które przej´∏o Towarzystwo zarzàdzajàce Funduszem w wyniku po∏àczenia,
a je˝eli po∏àczenie towarzystw odbywa si´ w sposób okreÊlony w art. 492 § 1 pkt 2 Kodeksu spó∏ek handlowych – do otwartego funduszu emery-
talnego nie podlegajàcego likwidacji wskutek po∏àczenia towarzystw.

3. Przeniesienie aktywów nast´puje w dniu wskazanym w zezwoleniu na przej´cie zarzàdzania Funduszem lub po∏àczenie towarzystw, przypada-
jàcym nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wydania przez Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych, zwanà dalej
„Organem Nadzoru”, takiego zezwolenia. Dzieƒ wskazany w zezwoleniu jest datà zakoƒczenia likwidacji Funduszu.

4. Fundusz podlegajàcy likwidacji jest obowiàzany rozwiàzaç umow´ z Depozytariuszem przechowujàcym jego aktywa oraz jest uprawniony do
rozwiàzania umów ze wszystkimi innymi podmiotami dzia∏ajàcymi na jego rzecz lub zmiany warunków tych umów w sposób zapewniajàcy zgod-
noÊç z postanowieniami statutu funduszu przejmujàcego, z dniem zakoƒczenia likwidacji.

5. W dacie zakoƒczenia likwidacji Funduszu:
– przeniesienie jego aktywów do  funduszu przejmujàcego uwa˝a si´ za dokonane, 
– fundusz przejmujàcy wst´puje we wszystkie prawa i obowiàzki Funduszu  w tym w prawa i obowiàzki w stosunku do cz∏onków  Funduszu, 
– cz∏onkowie Funduszu stajà si´ cz∏onkami funduszu przejmujàcego na warunkach okreÊlonych w statucie funduszu przejmujàcego, 
– fundusz przejmujàcy dokonuje przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejàcych w Funduszu na jednostki rozrachunkowe istniejàce 

w funduszu przejmujàcym.

§ 21
Obowiàzywanie i zmiana Statutu

1. Postanowienia niniejszego Statutu obowiàzujà Fundusz, Towarzystwo oraz cz∏onków Funduszu.
2. Zmiana Statutu nie wymaga zgody cz∏onków Funduszu.
3. Niniejszy Statut mo˝e byç zmieniony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa za zezwoleniem Organu Nadzoru.
4. Zmiana Statutu zostanie og∏oszona przez Fundusz w piÊmie okreÊlonym w § 17 ust. 8.
5. Zmiana Statutu Funduszu wchodzi w ˝ycie w terminie pi´ciu miesi´cy od dnia dokonania og∏oszenia o zmianie Statutu, chyba ˝e Organ 

Nadzoru zezwoli na skrócenie tego terminu. 
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