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Informacja dotycząca ING Otwartego Funduszu Emerytalnego  
wymagana w związku z art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r.  

o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur  
ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych  

(Dz. U. z 31 grudnia 2013 r., poz. 1717)

Dane identyfikacyjne/kontaktowe

ING Otwarty Fundusz Emerytalny („Fundusz”) zarządzany przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („Towarzystwo”)
Adres: 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12.
Depozytariusz Funduszu: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Infolinia: 801 20 30 40 / 22 522 71 24
e-mail: info@ingcentrala.pl
Internet: www.ingofe.pl

Informacja o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu

Osiągnięta przez Fundusz stopa zwrotu wynosi:

 za ostatnie trzy lata (31.12.2010 – 31.12.2013): 20,663%.

 za ostatnie pięć lat (31.12.2008 – 31.12.2013): 53,682%.

 za ostatnie dziesięć lat (31.12.2003 – 31.12.2013): 112,943%.

Z ostatniego oficjalnego rankingu opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2013 roku dotyczącego stóp zwrotu  
w okresie 36 miesięcy wynika, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30.09.2010 
do 30.09.2013 wyniosła 19,751%. W tym okresie Fundusz osiągnął stopę zwrotu w wysokości 21,094%.

Wysokość opłat, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz kosztów, o których mowa w art. 136 ust. 1, 
2a i 2b ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(„Ustawa”)

Od dnia 1 lutego 2014 r. wysokość pobieranej przez Fundusz opłaty od składki, o której mowa w art. 134 ust. 1 Ustawy, wynosi 
1,75% wpłacanych składek.

Wysokość kosztów, o których mowa w 136 ust. 1 Ustawy, tj. kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania lub zbywania 
aktywów Funduszu, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których pośrednictwa Fundusz jest 
obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, oraz kosztów związanych z przechowywaniem tych aktywów, stanowiących 
równowartość wynagrodzenia depozytariusza, wynosiła za okres ostatnich 12 miesięcy 20.840.170,98 zł, co stanowiło 0,03% 
średnich aktywów netto Funduszu (dane na dzień wyceny 31 stycznia 2014 r.).

Wysokość kosztów zarządzania Funduszem, o których mowa w art. 136 ust. 2a Ustawy, wynosiła za okres ostatnich 12 miesięcy 
186.000.000,00 zł, co stanowiło 0,271% średnich aktywów netto Funduszu (dane na dzień wyceny 31 stycznia 2014 r.). 

Wysokość kosztów, o których mowa w art. 136 ust. 2b Ustawy, tj. kosztów wynikłych z otwarcia rachunku premiowego i przeka-
zywania z aktywów Funduszu na rzecz Towarzystwa środków w kwocie nie wyższej w skali miesiąca niż 0,005% wartości zarządza-
nych aktywów netto Funduszu, wynosiła łącznie za okres ostatnich 12 miesięcy 40.992.790,30 zł, co stanowiło 0,06% średnich 
aktywów netto Funduszu (dane na dzień wyceny 31 stycznia 2014 r.). Po uwzględnieniu środków przekazanych z rachunku pre-
miowego do Funduszu, zgodnie z art. 182a ust. 3 pkt 2 i 3 Ustawy, wysokość kosztów związanych z otwarciem rachunku premio-
wego i przekazywaniem z aktywów Funduszu na rzecz Towarzystwa środków na ten rachunek, wynosiła łącznie za okres ostatnich 
12 miesięcy 25.039.960,30 zł, co stanowiło 0,037% średnich aktywów netto Funduszu (dane na dzień wyceny 31 stycznia 2014 r.). 
Koszty rachunku premiowego stanowią wynagrodzenie Towarzystwa związane z wynikami inwestycyjnymi Funduszu osiągniętymi 
w przeszłości. Koszty te mogą kształtować się w przyszłości w innej wysokości niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, w zależności od 
wyników inwestycyjnych Funduszu, ale nie mogą one przekroczyć maksymalnego poziomu 0,06% średnich aktywów netto Fundu-
szu w skali roku.
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Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej i celu inwestycyjnego Funduszu

Sformułowanie celu inwestycyjnego Funduszu

Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami Ustawy, dążąc do uzyskiwania możliwie wysokiej stopy zwrotu przy jednoczesnym 
ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z lokatami Funduszu. Realizując powyższy cel inwestycyjny, Fundusz dokonuje lokat  
w instrumenty finansowe określone w Ustawie przy uwzględnieniu ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w odpowiednich przepi-
sach prawa.

Wskaźniki, do których porównywane będą osiągane przez Fundusz stopy zwrotu 

Osiągane przez Fundusz wyniki porównywane będą do:
1)  średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Oficjalny ranking wyników funduszy emerytal-

nych wraz ze średnią ważoną stopą zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres ostatnich 36 miesięcy 
podawany jest do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego;

2)  wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za ostatnie 72 miesiące - w marcu w stosunku do marca 
sprzed 6 lat oraz odpowiednio we wrześniu w stosunku do września sprzed 6 lat; wskaźnik ten ogłaszany jest przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 
do dnia 20 kwietnia i do dnia 20 października każdego roku.

Opis polityki inwestycyjnej Funduszu wraz ze wskazaniem, w jaki sposób służy ona realizacji celu inwestycyjnego

Z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w Ustawie, aktywa Funduszu mogą być lokowane wyłącznie w następujących katego-
riach lokat:

1)  akcjach i innych instrumentach udziałowych będących przedmiotem oferty publicznej lub notowanych na rynku regulowanym 
w Polsce lub państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(„Kraje EOG”) lub członkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju („Kraje OECD”) oraz obligacjach zamiennych  
na akcje tych spółek;

2) dłużnych papierach wartościowych;
3)  tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze inwestycyjne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę  

na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej, Krajami EOG lub Krajami OECD; 
4) listach zastawnych;
5) kwitach depozytowych;
6) innych kategoriach lokat dopuszczonych przepisami prawa.

Wyłączenie do dnia 4 lutego 2016 r. Fundusz może posiadać papiery wartościowych emitowane, gwarantowane lub poręczane 
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, albo przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej, 
Krajami EOG lub Krajami OECD, o ile papiery te zostały nabyte przed dniem 4 lutego 2014 r. i nie zostały przekazane do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w związku z umorzeniem w dniu 3 lutego 2014 r. 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych  
na rachunku każdego członka Funduszu na dzień 31 stycznia 2014 r.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. łączna wartość lokat aktywów Funduszu w kategoriach lokat, o których mowa w pkt 1) powyżej, nie może 
być mniejsza niż:

1) 75% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2014 r.;
2) 55% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2015 r.;
3) 35% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2016 r.;
4) 15% wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2017 r.

Aktywa Funduszu mogą być lokowane w aktywach denominowanych w złotych lub w walutach państw będących członkami Unii 
Europejskiej, Krajami EOG lub Krajami OECD. 

Łączna wartość lokat aktywów Funduszu w aktywach denominowanych w walucie innej niż krajowa nie może przekroczyć 30% 
wartości tych aktywów, z zastrzeżeniem, że od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. limit ten wynosi 10% wartości 
aktywów Funduszu, a w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. limit ten wyniesie 20% wartości aktywów 
Funduszu.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte przez Fundusz nie mogą przekraczać 1,5% wartości jego aktywów.

Zarówno cel inwestycyjny Funduszu, jak i zakres wykorzystywanych instrumentów finansowych jest zgodny z postanowieniami 
Ustawy. Fundusz stosuje określone w odpowiednich przepisach prawa limity inwestycji w poszczególne klasy aktywów – akcje, 
instrumenty dłużne oraz inne klasy aktywów. Udział poszczególnych klas aktywów zmienia się wraz z oceną perspektyw rynku 
akcji, instrumentów dłużnych oraz innych rynków finansowych. Udział poszczególnych klas aktywów, w ramach limitów określonych 
w Ustawie, jest zależny od decyzji zarządzających Funduszem. Aktywa Funduszu będą inwestowane w kategorie lokat wymienione 
powyżej w zależności od oceny potencjału wzrostowego poszczególnych kategorii lokat z uwzględnieniem poziomu ryzyka. Fundusz 
będzie lokować Aktywa zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych  
zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.
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Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z członkostwem w Funduszu

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, z uwzględnieniem czynników mających 
wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją – Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego wskazanego  
powyżej. Istnieje ryzyko, że Fundusz nie osiągnie zamierzonego celu, a tym samym członek Funduszu nie osiągnie zakładanej stopy 
zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe Funduszu, w szczególności z powodu zmaterializowania się jednego lub większej 
ilości ryzyk inwestycyjnych opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu lub ryzyk związanych z członkostwem w Funduszu 
opisanych poniżej.

Ryzyko związane z zawarciem określonych umów – specyfika zawieranych umów o obsługę Funduszu i jego członków, w tym 
umów z agentem transferowym, powoduje możliwość nieprawidłowego wywiązywania się przez te podmioty z podjętych zobo-
wiązań, w szczególności poprzez błędy w prowadzeniu rachunków zawieranych z członkami Funduszu, błędy lub opóźnienia  
w przeliczaniu wpłaconych składek członków Funduszu oraz rozpatrywaniu dyspozycji i innych dokumentów członków Funduszu.

Ryzyko związane ze szczególnymi warunkami zawartych przez Fundusz transakcji – niektóre zawierane przez Fundusz transakcje 
mogą powodować dodatkowy wzrost ryzyka, co w szczególności dotyczy transakcji, których rozliczenie nie jest prowadzone  
za pośrednictwem izby rozrachunkowej. 

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na wystąpienie których członek Funduszu nie ma wpływu lub ma ograni-
czony wpływ – następujące zdarzenia związane z działalnością Funduszu mogą mieć negatywny wpływ na indywidualną stopę 
zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe uzyskaną przez członka Funduszu: otwarcie likwidacji Funduszu, przejęcie zarzą-
dzania Funduszem przez inne powszechne towarzystwo emerytalne, zmiana depozytariusza lub podmiotu obsługującego Fun-
dusz, połączenie Funduszu z innym funduszem, a także zmiana polityki inwestycyjnej Funduszu.

Ryzyko niewypłacalności gwaranta – Fundusz nie udziela gwarancji na rzecz innych podmiotów. Istnieje jednak ryzyko, że podmiot, 
który udzielił gwarancji w odniesieniu do nabytych przez Fundusz instrumentów finansowych, nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, 
co będzie się wiązało z możliwością poniesienia straty przez Fundusz.

Ryzyko inflacji – wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu z posiadanych w portfelu Funduszu instrumentów 
dłużnych, jak również spadek wartości tych inwestycji. W przypadku wzrostu inflacji trudniej będzie członkowi Funduszu ochronić 
realną wartość zgromadzonego kapitału.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi Funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego – jednym 
z najważniejszych czynników prowadzenia działalności gospodarczej jest otoczenie prawne. Niekorzystne zmiany w regulacjach 
prawnych (w szczególności w systemie emerytalnym, podatkowym, w systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatyw-
nie wpływać na rentowność instrumentów finansowych, możliwość realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego lub stopę zwrotu 
osiągniętą przez członka Funduszu. Należy przy tym podkreślić, że zmiany w systemie prawnym mogą mieć charakter nagłego  
i znaczącego pogorszenia parametrów gospodarczych, przyczyniając się do gwałtowanych ruchów cen na rynku. Ponadto istnieje 
ryzyko zmian otoczenia ekonomiczno-prawnego, w jakim funkcjonuje Fundusz, powodujących zwiększenie kosztów pokrywanych 
z aktywów Funduszu, w tym w wyniku zwiększenia kosztów prowadzenia działalności związanej z obsługą Funduszu. Zmiany 
przepisów prawa lub ich interpretacji mogą istotnie ograniczać zasady i zakres inwestycji dopuszczalnych w otwartych funduszach 
emerytalnych, a także warunki zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są określone instrumenty finansowe. 

Dodatkowa informacja dotycząca umorzenia środków na rachunkach członków Funduszu w dniu  
3 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze 
środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), w dniu 3 lutego 2014 r. umorzono 51,5% 
jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym na dzień 31 stycznia 2014 r. Informacje 
o liczbie umorzonych jednostek otwarty fundusz emerytalny przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu 31 paździer-
nika 2014 r., a ich wartość zostanie zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 październi-
ka 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717). Informację o kwocie zewidencjo-
nowanych środków na subkoncie na dzień 30 stycznia 2014 r. i na dzień 3 lutego 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest 
obowiązany do przesłania do dnia 31 sierpnia 2015 r.


