
 
    Informacja dla Członków PFE „Nowy Świat”  

 
 

• Aktualnie obowiązująca długoterminowa strategia inwestycyjna PFE „Nowy Świat” zakłada 
inwestowanie do 32% jego aktywów w akcje spółek publicznych z dopuszczalnym 
odchyleniem w okresie jednego roku w wysokości plus 5%, pozostała część aktywów 
inwestowana jest w obligacje, głównie skarbowe. 

• W przypadku wypłaty zgromadzonych środków z funduszu przez członków spełniających 
ustawowy wymóg ukończenia 60 roku życia lub nabycia prawa do emerytury nie są pobierane 
żadne dodatkowe opłaty. Dochód ten jest także zwolniony z podatku od osób fizycznych. 
Wypłata może nastąpić w formie jednorazowej lub ratalnej w zależności od decyzji członka 
funduszu. 

• Z początkiem 2016r. udostępnione zostało nowe funkcjonalne narzędzie komunikacji 
pomiędzy Funduszem, a jego Członkami. Na stronie internetowej Funduszu www.prte.pl 
dostępne jest oświadczenie dotyczące nowej funkcjonalności (oraz instrukcja wypełnienia). 
Wypełnienie oświadczenia umożliwi członkowi Funduszu posiadającemu login i hasło dostęp 
do informacji rocznej dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu 
emerytalnego. Będzie to informacja identyczna jaka jest rozsyłana przez Fundusz każdego 
roku. Członek Funduszu po wypełnieniu formularza nie będzie już otrzymywał informacji w 
formie papierowej, będzie miał dostęp do tej informacji poprzez stronę Funduszu. Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne, można ją w każdej chwili anulować. Brak wypełnienia formularza 
oznacza przesyłanie informacji jak do tej pory w formie papierowej. Formularz należy 
składać w wydziale kadr. 

• Poniżej porównanie wyników inwestycyjnych PFE „Nowy Świat” w odniesieniu do wyników 
jakie osiągnął Warszawski Indeks Giełdowy w 2015r. Ujemny wynik PFE „Nowy Świat” jak 
i pozostałych pracowniczych funduszy emerytalnych w 2015r. jest pochodną sytuacji jak 
panowała na GPW szczególnie w drugiej połowie roku. PFE „Nowy Świat” nie prowadzi 
agresywnej polityki inwestycyjnej co uchroniło Członków Funduszu przed znacznie 
większymi stratami w mijającym roku. Długofalowa strategia inwestycyjna Funduszu jest 
kompromisem pomiędzy oczekiwaną stopą zwrotu, a ryzykiem inwestycyjnym. 
Zaangażowanie w akcje i prawa poboru w zależności od sytuacji rynkowej w 
dotychczasowym okresie działalności Funduszu wahało się  od 25% do 45%. Strategia ta w 
dłuższym horyzoncie czasowym (3,5,10 lat i więcej) przynosi oczekiwany dodatni efekt. 
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