
 

 

POLITYKA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA OPŁAT,  

PROWIZJI I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH  

W ROCKBRIDGE TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 

 

§ 1.  

Postanowienia ogólne 

Polityka przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Rockbridge Towarzystwie Funduszy 

Inwestycyjnych S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń 

niepieniężnych (zachęty) w Rockbridge Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. w związku ze świadczeniem Usług 

Finansowych. 

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., świadcząc na rzecz Klientów Usługi Finansowe, jest zobowiązane do 

działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami 

Klientów. 

§ 2.  

Definicje 

Użyte w Polityce określenia oznaczają: 

1. Towarzystwo – Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, 

2. Polityka – niniejszą Politykę przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Towarzystwie, 

3. Ustawa – ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 

inwestycyjnymi ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896) Klient - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, na której rzecz jest lub ma być świadczona Usługa Finansowa, w tym uczestnik 

Funduszu, 

4. Kontrahent - osobę fizyczną lub osobę prawną związaną z Towarzystwem relacjami biznesowymi (np. dostawca, 

usługodawca lub zamierzająca nawiązać z Towarzystwem tego rodzaju relacje biznesowe), 

5. Fundusz – każdy fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo, 

6. Usługa Finansowa – usługę świadczoną przez Towarzystwo w ramach wykonywania działalności w zakresie:  

1) zarządzania Funduszami,  

2) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, 

3) innych czynności, o których mowa w art. 48 ust. 2a pkt 1-8 Ustawy (w przypadku ich podjęcia przez Towarzystwo), tj.: 

a) zarządzania funduszami inwestycyjnymi (art. 48 ust. 2a pkt. 1), 

b) zarządzania specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi otwartymi oraz funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (art. 

48 ust. 2a pkt. 2), 

c) zarządzania zbiorczym portfelem papierów wartościowych (art. 48 ust. 2a pkt 3), 

d) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, doradztwa 

inwestycyjnego oraz przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 48 ust. 2a 

pkt 4), 



 

 

e) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów 

uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do 

EEA (art. 48 ust. 2a pkt 5), 

f) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych 

(art. 48 ust. 2a pkt 6), 

g) wprowadzania do obrotu unijnych AFI (art. 48 ust. 2a pkt 7), 

h) pełnienia funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych (art. 48 ust. 2a pkt 8), 

7. Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w znaczeniu określonym w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.), w zakresie których Towarzystwo świadczy Usługi 

Finansowe, 

Pozostałe określenia użyte w Polityce mają znaczenie nadane im odpowiednio w obowiązującym w Towarzystwie Regulaminie 

zarządzania portfelami instrumentów finansowych lub innych dokumentach odnoszących się do świadczenia danej Usługi 

Finansowej. 

 
§ 3.  

Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych 

1. Towarzystwo nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku ze świadczeniem Usług Finansowych, opłat, prowizji lub 

świadczeń (korzyści) niepieniężnych, z wyłączeniem: 

1) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od Klienta lub osoby działającej w jego imieniu albo 

przekazywanych Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu, 

2) opłat lub prowizji umożliwiających świadczenie danej Usługi Finansowej na rzecz Klienta lub w tym celu 

niezbędnych, np. kosztów powiernictwa, opłat związanych z rozliczeniem i wymianą, obciążeń regulacyjnych lub 

opłat prawnych, które jednakże nie mogą stać w sprzeczności ze zobowiązaniem Towarzystwa do uczciwego, 

sprawiedliwego i profesjonalnego działania,  

3) opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane powyżej w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że: 

a) informacje o istocie i wysokości lub sposobie naliczania tych opłat, prowizji  

i świadczeń niepieniężnych zostały przekazane Klientowi  - w sposób wyczerpujący, dokładny i zrozumiały - 

przed rozpoczęciem wykonywania danej Usługi Finansowej na rzecz Klienta (przed zawarciem umowy lub 

złożeniem stosownego zlecenia przez Klienta), z zastrzeżeniem  postanowień ust. 3, oraz 

b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości Usługi Finansowej świadczonej przez 

Towarzystwo na rzecz Klienta. 

2. Na żądanie Klienta, Towarzystwo ujawnia mu dalsze, bardziej szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach lub 

świadczeniach niepieniężnych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a). 

3. Zamiast przekazania Klientowi informacji zgodnie z ust. 1 pkt 3 lit. a), Towarzystwo (jeżeli wykonuje działalność w 

poniższym zakresie) 

1) przed rozpoczęciem świadczenia usługi: (i) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa 

funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, (ii) pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub 

2) przed zawarciem umowy o świadczenie usługi: (i) doradztwa inwestycyjnego, (ii) przyjmowania i przekazywania 

zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 



 

 

- przedstawia Klientowi jedynie ogólne zasady przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, 

o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a), informując Klienta jednocześnie o  możliwości przekazania mu, na jego żądanie, 

informacji, o których mowa w  ust. 1 pkt 3 lit. a) w pełnym zakresie. Niezależnie od powyższego rekomendowane jest 

Klientowi przed skorzystaniem z usług Towarzystwa lub podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i nabywaniu jednostek 

uczestnictwa zapoznanie się z informacją dotyczącą wysokości opłat i prowizji przekazywanych podmiotom trzecim 

(dystrybutorom), zamieszczona na stronie internetowej Towarzystwa zgodna z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej 

Polityki. 

4. Postanowienia ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 i 3 mają odpowiednie zastosowanie do opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, 

których możliwość przyjęcia lub przekazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczenie usługi  zarządzania portfelami, 

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych lub doradztwa inwestycyjnego.  

5. Towarzystwo może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu przyjęcia i przekazania zlecenia do podmiotów, z którymi 

współpracuje w zakresie wykonywania świadczeń na rynkach, których Towarzystwo nie jest członkiem lub innego 

podmiotu. Informacja o wynagrodzeniu Towarzystwa, o którym mowa powyżej przekazywana jest Klientowi na jego 

żądanie  w siedzibie Towarzystwa.  

6. Przyjmowanie przez pracowników Towarzystwa świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gadżetów 

będących wyrazem gestów grzecznościowych jest dopuszczalne, pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 300 PLN 

w skali roku od tego samego Klienta/przedstawiciela Kontrahenta. Szczegółowe zasady przyjmowania przez 

pracowników Towarzystwa świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gestów grzecznościowych zostały 

opisane w dokumencie „Polityka regulująca zasady przyjmowania i wręczania Prezentów i/lub Gadżetów reklamowych 

oraz udziału w sponsorowanych imprezach rozrywkowych/sportowych i szkoleniach przez Pracowników Rockbridge 

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA”.  

§ 4.  

Informacje uzupełniające 

Postępowanie zgodnie z funkcjonującymi procedurami przewidzianymi dla przyjmowania  

i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych nie zwalnia Towarzystwa z obowiązku zachowania się uczciwie i 

rzetelnie w stosunku do Klienta. 

Wszelkie zmiany niniejszej Polityki będą przekazane Klientom poprzez stronę internetową Towarzystwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do Polityki przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Rockbridge Towarzystwie Funduszy 

inwestycyjnych S.A. 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYSOKOŚCI OPŁAT, PROWIZJI I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH PRZEKAZYWANYCH 

DYSTRYBUTOROM 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2d Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi 

funduszami inwestycyjnymi ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) oraz art. 24 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 

231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do 

zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i 

nadzoru, Towarzystwo informuje, iż przekazuje na rzecz podmiotów, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu jednostek 

uczestnictwa Funduszy (subfunduszy) zarządzanych przez Towarzystwo (Dystrybutorzy).wynagrodzenie w związku z 

przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń tych Funduszy (subfunduszy). 

Przekazywane przez Towarzystwo świadczenia (pieniężne i niepieniężne) zależą w szczególności od dystrybutora, wartości zleceń  

i rodzaju poszczególnych Funduszy (subfunduszy), w odniesieniu do którego przyjmowane i przekazywane są zlecenia, i 

kalkulowane w oparciu o opłaty ponoszone przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Funduszu (subfunduszu) a także w 

oparciu o inne parametry ustalone pomiędzy Towarzystwem i Dystrybutorem. Pracownicy Dystrybutorów mogą również 

uczestniczyć w szkoleniach lub konferencjach organizowanych i finansowanych lub współfinansowanych przez Towarzystwo. 

Przekazywane świadczenia mają na celu poprawę jakości świadczonych przez Dystrybutorów usług lub są niezbędne do 

świadczenia tych usług. 

Informacja dotycząca wysokości opłat, prowizji otrzymywanych przez Dystrybutorów w związku ze świadczeniem usługi 

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa albo pośredniczenia w zbywaniu i 

odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy (subfunduszy) w podziale na opłatę z tytułu zbycia przez Fundusze (subfundusze) 

jednostek uczestnictwa (opłata manipulacyjna) oraz opłatę za zarządzanie aktywami Funduszy (subfundusze) oraz ewentualnie 

innego rodzaju opłat przekazywanych Dystrybutorom przez Fundusze (subfundusze) i/lub Towarzystwo a także świadczeń 

niepieniężnych przekazywanych w związku ze świadczeniem usługi, z podaniem przedziałów procentowych wysokości 

wynagrodzenia otrzymywanego przez Dystrybutora od Funduszy (subfunduszy)/Towarzystwa, udzielana jest Klientowi na jego 

żądanie u Dystrybutora. 

 


