
 

 

 
 

Commercial Union  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA  

informuje o zmianie Statutu  
Commercial Union 

Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (Dz. U nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
BPH CU WBK SA informuje, iż w następstwie Uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa z dnia 
17 grudnia 2003 roku i 4 marca 2004 roku oraz decyzji wydanych przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń 
i Funduszy Emerytalnych w dniu 17 marca 2004 roku, zostały dokonane następujące zmiany Statutu 
Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK: 
  
1) § 12 Statutu Funduszu otrzymał brzmienie: 
„§ 12. Potrącenia z wpłacanych składek 
1. Fundusz obciąża członków opłatą na rzecz Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 2 oraz ust. 3 

pobieraną w formie potrącenia z kwoty wpłaconej składki przed jej przeliczeniem na jednostki 
rozrachunkowe.  

2. W razie uzyskania członkostwa w Funduszu przed dniem 1 kwietnia 2004 r. opłata pobierana przez 
Fundusz stanowi:   
1) 7% kwoty wpłaconej składki,   
2) 4% kwoty wpłaconej składki w przypadku stażu członkowskiego w Funduszu trwającego co najmniej 
24 miesiące,  

nie więcej jednak niż określona dla składki wpłaconej w danym okresie wysokość opłaty, o której mowa 
w ust. 3.   
3. W razie uzyskania członkostwa w Funduszu po dniu 31 marca 2004 r. opłata pobierana przez Fundusz 

stanowi:   
1) 7% kwoty wpłaconej składki w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,   
2) 6,125% kwoty wpłaconej składki w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,   
3) 5,25% kwoty wpłaconej składki w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,   
4) 4,375% kwoty wpłaconej składki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.,   
5) 3,5% kwoty wpłaconej składki od dnia 1 stycznia 2014 r.   

4. Staż członkowski, o którym mowa w ust. 2, ustala się od dnia wpłaty pierwszej składki do Funduszu. Przy 
ustaleniu długości stażu członkowskiego uwzględnia się okres nieprzerwanego członkostwa w Funduszu, 
z wyłączeniem okresów nieopłacania składki przez okres dłuższy niż kolejnych 12 miesięcy.”  

 
2) Tytuł § 13 Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„§ 13. Potrącenia ze środków na rachunku członka Funduszu w razie wypłaty transferowej do innego 
otwartego funduszu emerytalnego przed upływem 24 miesięcy od dnia wpływu pierwszej składki na rachunek 
członka dokonywane w przypadku osób, które zawarły umowę z innym funduszem przed dniem 1 kwietnia 
2004 r.”  
 
3) § 14 Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„§ 14. Opłata ze środków własnych członka Funduszu w razie wypłaty transferowej do innego otwartego 
funduszu emerytalnego przed upływem 24 miesięcy od ostatniego dnia miesiąca, w którym miało miejsce 



 

 

uzyskanie członkostwa, pobierana w przypadku osób, które zawarły umowę z innym funduszem po dniu 
31 marca 2004 r. 
1. W razie przystąpienia przez członka Funduszu do innego otwartego funduszu emerytalnego, członek 

Funduszu uiszcza z własnych środków opłatę na rzecz Towarzystwa w wysokości określonej w przepisach 
prawa, uwzględniającej długość stażu członkowskiego w Funduszu, nie wyższej jednak niż 20% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia.  

2. Opłata pobierana jest tylko wówczas, gdy od ostatniego dnia miesiąca, w którym członek Funduszu 
uzyskał członkostwo w Funduszu do dnia najbliższej wypłaty transferowej do innego otwartego funduszu 
emerytalnego upływa mniej niż 24 miesiące.”  

 
4) § 15 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„2. Bezpośrednio z aktywów Funduszu są pokrywane:  
1) koszty związane z realizacją transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiące 

równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z pośrednictwa których Fundusz jest obowiązany 
korzystać z mocy przepisów prawa,  

2) koszty związane z przechowywaniem aktywów Funduszu stanowiące równowartość wynagrodzenia 
Depozytariusza,  

3) koszty rachunku premiowego, 
4) koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo stanowiące równowartość wynagrodzenia pobieranego 

przez Towarzystwo.” 
 
5) § 15 ust. 2a Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„2a. Bezpośrednio z aktywów Funduszu są pokrywane również koszty wynikające z pokrywania różnicy 
pomiędzy wysokością zobowiązania z tytułu składek a wartością przekazanych obligacji według cen zamiany, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o przejęciu przez Skarb Państwa zobowiązań Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieprzekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych.” 
 
6) W treści §16 ust. 2 w pkt 1 oraz pkt 2 Statutu Funduszu wyrazy: 
„państw będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych państw, z 
którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji”  
zastąpiono wyrazami: 
 „państw obcych będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych 
państw obcych określonych w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszu emerytalnego poza 
granicami kraju”.  
 
7) W treści §16 ust. 2 w pkt 3 Statutu Funduszu wyrazy: 
 „w państwach będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub innych 
państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji” 
zastąpiono wyrazami: 
„w państwach obcych będących członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub 
innych państwach obcych określonych w ogólnym zezwoleniu na lokowanie aktywów funduszu emerytalnego 
poza granicami kraju”. 
 
8) § 17a Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„§ 17a. Koszty rachunku premiowego 
1. Koszty rachunku premiowego stanowią równowartość środków przekazywanych na rachunek premiowy 

w kwocie wynoszącej 0,005% wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca.  
2. Kwota określona w ust. 1 obliczana jest na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i 

płatna w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.” 
 
9) § 18 Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:   
„§ 18. Koszty zarządzania Funduszem przez Towarzystwo 



 

 

1.  Maksymalna kwota wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie Funduszem wynosi 
w skali miesiąca:   
1) 3 600 000,00 złotych - przy wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 0 do 

8 000 000 000,00 złotych, jednak nie więcej niż 0,045% wartości zarządzanych aktywów netto 
Funduszu w skali miesiąca,   

2)  8 400 000,00 złotych - przy wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 
8 000 000 000,01 do 20 000 000 000,00 złotych, jednak nie więcej niż suma kwoty 3 600 000,00 
złotych i kwoty wynoszącej 0,04% nadwyżki ponad 8 000 000 000,01 złotych wartości zarządzanych 
aktywów netto Funduszu w skali miesiąca,   

3)  13 200 000,00 złotych - przy wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 
20 000 000 000,01 do 35 000 000 000,00 złotych, jednak nie więcej niż suma kwoty 8 400 000,00 
złotych i kwoty wynoszącej 0,032% nadwyżki ponad 20 000 000 000,01 złotych wartości zarządzanych 
aktywów netto Funduszu w skali miesiąca,   

4)  20 100 000,00 złotych - przy wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w przedziale od 
35 000 000 000,01 do 65 000 000 000,00 złotych, jednak nie więcej niż suma kwoty 13 200 000,00 
złotych i kwoty wynoszącej 0,023% nadwyżki ponad 35 000 000 000,01 złotych wartości zarządzanych 
aktywów netto Funduszu w skali miesiąca,   

5)  nie więcej niż suma kwoty 20 100 000,00 złotych i kwoty wynoszącej 0,015% nadwyżki ponad 
65 000 000 000,01 złotych wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu w skali miesiąca - przy 
wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu przekraczającej 65 000 000 000,01 złotych.   

2. Przy ustalaniu wartości zarządzanych aktywów netto Funduszu, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia 
się: 
1) lokat w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne 

fundusze inwestycyjne otwarte,   
2) lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania, mające siedzibę 

za granicą.  
3. Kwota wynagrodzenia jest obliczana na każdy dzień ustalania wartości aktywów netto Funduszu i płatna 

w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. 
4. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. maksymalna kwota wynagrodzenia pobieranego przez Towarzystwo 

za zarządzanie Funduszem nie może przekroczyć 500 000 000 złotych w skali miesiąca.”  
 
10) § 18a Statutu Funduszu otrzymał brzmienie:  
„§ 18a. Koszty wynikające z pokrywania różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania z tytułu składek 
a wartością przekazanych obligacji według cen zamiany 
1. Koszty wynikające z pokrywania różnicy pomiędzy wysokością zobowiązania z tytułu składek a wartością 
przekazanych obligacji według ceny zamiany wynoszą każdorazowo mniej niż 50% wartości jednej 
przekazanej obligacji według ceny zamiany. 
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 są kalkulowane na podstawie wysokości zobowiązania z tytułu składek 
i wartości przekazanych obligacji według cen zamiany. Koszty te są obliczane i pokrywane w dniu 
przekazania obligacji.” 
 
Jednocześnie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych wydała zgodę, aby zmiany Statutu,  
o których mowa w pkt 5) i 10) powyżej, weszły w życie z dniem ogłoszenia, zaś zmiany Statutu, o których 
mowa w pkt  1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) i 9) powyżej, weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku. 


