
 
 

 
PKO BP BANKOWY PTE S.A. zarządzający PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel.: 22 580 37 00,  
fax: 22 580 23 80; www.pkopte.pl, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 
0000045235 NIP: 527-21-55-713; REGON: 013136040; kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 260 000 000 PLN 

 
Strona 1 z 7 

 

 
 
 
 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PKO BP BANKOWEGO 
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO 
 

 

 

Nazwa otwartego funduszu 
emerytalnego: 

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny  
(nazwa skrócona: PKO BP Bankowy OFE) 

Nazwa powszechnego towarzystwa 
emerytalnego zarządzającego  
PKO BP Bankowym OFE: 

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne 
Spółka Akcyjna  
(nazwa skrócona: PKO BP BANKOWY PTE S.A.)  

Adres korespondencyjny: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 

Numer Infolinii i adres e-mail: 
801 10 10 10 lub +48 22 539 23 23 
bok@bankowy.pl   

Adres strony internetowej: www.ofe.pl lub www.pkopte.pl  

Bank Depozytariusz: mBank S.A. 

 
 
 
 
 
 

 
1. INFORMACJE PODSTAWOWE  

http://www.pkopte.pl/
mailto:bok@bankowy.pl
http://www.ofe.pl/
http://www.pkopte.pl/
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2. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

 
Wysokość stopy zwrotu osiągnięta przez PKO BP Bankowy OFE: 
 

za okres ostatnich 3 lat kalendarzowych 
(od 31-12-2010 roku do 31-12-2013 roku)    19,502% 

za okres ostatnich 5 lat kalendarzowych 
(od 31-12-2008 roku do 31-12-2013 roku)     52,537% 

za okres ostatnich 10 lat kalendarzowych 
(od 31-12-2003 roku do 31-12-2013 roku)   104,614% 

 
Wyniki zostały obliczone według stanu na: 31 grudnia 2013 roku. 
 
Podana do publicznej wiadomości przez Komisję Nadzoru Finansowego za okres 36 miesięcy  
(od 30-09-2010 roku do 30-09-2013 roku): 
 

wysokość ostatniej  średniej ważonej stopy 
zwrotu wszystkich otwartych funduszy 
emerytalnych 

19,751% 

wysokość ostatniej stopy zwrotu  
PKO BP Bankowego OFE 20,276 % 

 
 

 
3. WYSOKOŚĆ OPŁATY OD SKŁADKI AKTUALNIE POBIERANEJ PRZEZ PKO BP 

BANKOWY OFE I KOSZTÓW POKRYWANYCH Z AKTYWÓW PKO BP BANKOWEGO 
OFE ZA OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LICZĄC OD DNIA WYCENY NA KONIEC 
MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO WYGENEROWANIE NINIEJSZEJ INFORMACJI    

 
Wysokość opłaty od składki aktualnie pobieranej przez PKO BP Bankowy OFE, tj. opłaty, o której 
mowa w art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (tekst jednolity - Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2013 r., poz. 989, ze zm.), dalej zwanej 
„ustawą”.  
 
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji, PKO BP Bankowy OFE pobiera opłatę w formie potrącenia 
kwoty z wpłacanych składek stanowiącej 1,7% kwoty wpłacanych składek. 

http://www.pkopte.pl/
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Wysokość kosztów pokrywanych z aktywów PKO BP Bankowego OFE (tj. kosztów, o których mowa  
w art. 136 ust. 1, 2a i 2b ustawy) za okres od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. 
 

Lp. Rodzaj kosztu 
Wysokość 

poniesionych kosztów 
w ujęciu wartościowym 

Wysokość poniesionych kosztów  
w ujęciu względnym, 

tj. w odniesieniu do średniej 
wartości aktywów netto  
PKO BP Bankowego OFE 

1. 

 
Koszty związane z realizacją 
transakcji nabywania lub 
zbywania aktywów PKO BP 
Bankowego OFE, stanowiące 
równowartość opłat 
ponoszonych na rzecz osób 
trzecich, z których 
pośrednictwa fundusz jest 
obowiązany korzystać z mocy 
odrębnych przepisów, oraz 
koszty związane z 
przechowywaniem tych 
aktywów, stanowiące 
równowartość wynagrodzenia 
Depozytariusza PKO BP 
Bankowego OFE  
(art. 136 ust. 1 ustawy) 
 

5 418 327,88 zł 0,048 %* 

2. 

 
Koszty zarzadzania PKO BP 
Bankowym OFE przez PKO BP 
BANKOWY PTE S.A.  
(art. 136 ust. 2a ustawy) 
 

58 679 640,38 zł 0,521 % 

3. 

 
Koszty wynikające z otwarcia 
rachunku premiowego, o 
którym mowa w art. 182a 
ustawy (art. 136 ust. 2b 
ustawy)** 
 

3 050 332,05 zł 0,027 % 

* W tym - udział w średniej wartości aktywów netto PKO BP Bankowego OFE kosztów związanych z realizacją transakcji nabywania 
lub zbywania aktywów PKO BP Bankowego OFE, stanowiących równowartość opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których 
pośrednictwa fundusz jest obowiązany korzystać z mocy odrębnych przepisów, wyniósł 0,036%, a udział kosztów związanych  
z przechowywaniem aktywów PKO BP Bankowego OFE, stanowiących równowartość wynagrodzenia Depozytariusza PKO BP 
Bankowego OFE, wyniósł 0,012%.  

**Koszty rachunku premiowego stanowią wynagrodzenie powszechnego towarzystwa emerytalnego związane z wynikami 
inwestycyjnymi zarządzanego przez nie otwartego funduszu emerytalnego, osiągniętymi w przeszłości, a wysokość tych kosztów  
w przyszłości może być inna niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale nie może przekroczyć poziomu 0,06% aktywów netto w skali 
roku.

http://www.pkopte.pl/


 
 

 
PKO BP BANKOWY PTE S.A. zarządzający PKO BP Bankowym Otwartym Funduszem Emerytalnym, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; tel.: 22 580 37 00,  
fax: 22 580 23 80; www.pkopte.pl, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego numer KRS 
0000045235 NIP: 527-21-55-713; REGON: 013136040; kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 260 000 000 PLN 

 
Strona 4 z 7 

 

 
4. DEKLARACJA ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ  

I CEL INWESTYCYJNY PKO BP BANKOWEGO OFE 

 
Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej 
 
Polityka inwestycyjna PKO BP Bankowego OFE zakłada wykorzystanie różnorodnych możliwości 
lokacyjnych oraz aktywne dostosowywanie struktury portfela do zmieniających się warunków rynkowych.  
Oznacza to, na przykład, zwiększanie udziału akcji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wzrostów na 
rynkach akcji lub mniejszy ich udział, gdy istnieje prawdopodobieństwo spadków cen akcji. Zarządzający 
PKO BP Bankowym OFE dywersyfikują ryzyko inwestycyjne związane z akcjami kupując akcje spółek  
z różnych sektorów gospodarki. W procesie doboru spółek do portfela, brane są pod uwagę czynniki 
mogące mieć wpływ na kształtowanie się cen akcji w przyszłości oraz bieżąca wycena, wskazująca na 
możliwość osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu. W zakresie instrumentów dłużnych zarządzający 
PKO BP Bankowym OFE oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia zmian, tak w poziomie rynkowych 
stóp procentowych, jak i w zakresie wiarygodności kredytowej emitentów. 
 
Dostępne na rynkach finansowych instrumenty różnią się oczekiwanymi rentownościami i poziomami 
ryzyka inwestycyjnego. Instrumenty, od których oczekujemy wyższego dochodu (np. akcje), 
charakteryzują się wyższym poziomem niepewności co do jego wysokości, nie wykluczając możliwości 
poniesienia straty.  
 
Wskaźnikiem, do którego są porównywane stopy zwrotu osiągane przez PKO BP Bankowy OFE jest 
publikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych 
funduszy emerytalnych (OFE). 
 
Od dnia 1 lipca 2014 r., PKO BP Bankowy OFE będzie także porównywał swoje stopy zwrotu do okresowej 
porównawczej stopy zwrotu, tj. wskaźnika wyrażającego okresową zmianę wartości portfela, składającego 
się z indeksu WIG oraz depozytu oprocentowanego według stawki trzymiesięcznego WIBOR-u 
powiększonego o nie więcej niż 1 punkt procentowy. Szczegółowa definicja okresowej porównawczej 
stopy zwrotu  zawarta jest w art. 28 ust. 4 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 dnia 31 grudnia 2013 r., poz.1717). 
 
Cel inwestycyjny PKO BP Bankowego OFE 
 
Podstawowym celem inwestycyjnym PKO BP Bankowego OFE jest: 

• dążenie do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych 
inwestycji, przy zapewnieniu odpowiedniej płynności inwestycji, w celu umożliwienia wypłat  
środków pieniężnych członkom PKO BP Bankowego OFE, uprawnionym do nich na podstawie 
przepisów prawa oraz umożliwienia przekazywania tych środków do ZUS. 

• osiągnięcie średniej rocznej stopy zwrotu wyższej od średniej dla wszystkich otwartych funduszy 
emerytalnych. 

http://www.pkopte.pl/
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5. OPIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z CZŁONKOSTWEM  

W PKO BP BANKOWYM OFE 

 
PKO BP Bankowy OFE lokuje zgromadzone środki głównie w trzy klasy aktywów, dopuszczone przepisami 
prawa, tj. w: akcje (spółek polskich i zagranicznych), dłużne papiery wartościowe oraz inne instrumenty 
rynku pieniężnego, przy czym OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz w instrumenty dłużne 
gwarantowane przez Skarb Państwa. Wprowadzono również przepis ustalający minimalny poziom 
inwestycji OFE w akcje, który wynosi odpowiednio:  75 proc. do końca 2014 r., 55 proc. do końca 2015 r., 
35 proc. do końca 2016 r. i 15 proc. do końca 2017 r. 
 
Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji 
  
Członkostwo w PKO BP Bankowym OFE związane jest z ryzykiem inwestycyjnym, tj. wartość jednostki 
rozrachunkowej PKO BP Bankowego OFE może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach 
finansowych. Tym samym istnieje ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki 
rozrachunkowe PKO BP Bankowego OFE.  
Akcje są kategorią lokat przynoszącą relatywnie największy dochód w długim terminie, ale wyniki 
inwestycyjne mogą ulegać dużym wahaniom. Ryzyka wpisane w instrumenty udziałowe (akcje) można 
podzielić na dwa ich podstawowe rodzaje, tj. tzw.: ryzyko systematyczne i ryzyko specyficzne. Ryzyko 
systematyczne związane jest z ogólną koniunkturą giełdową i wpływa w podobny sposób na ceny akcji 
wszystkich notowanych spółek. Najbardziej dotkliwym przejawem ryzyka systematycznego są kryzysy 
giełdowe, podczas których akcje tracą na wartości większość tego co zyskały przez lata wzrostów. Ryzyko 
specyficzne związane jest z inwestycjami w akcje konkretnej spółki i jej indywidualną sytuacją 
fundamentalną. Ryzyko specyficzne można ograniczyć poprzez dywersyfikację (branżową, rynkową, 
geograficzną) portfela inwestycyjnego. 
Instrumenty udziałowe emitowane przez spółki zagraniczne pozwalają ograniczyć ryzyka związane  
z sytuacją gospodarczą Polski, ale wiążą się z ekspozycją na ryzyko walutowe. W warunkach 
umacniającej się „złotówki” w stosunku do waluty, w której notowana jest dana akcja, zysk wynikający ze 
wzrostu kursu giełdowego tej akcji, pomniejszany jest przez wzrost wartości „złotówki”. 
 
Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie członek otwartego funduszu 
emerytalnego nie ma wpływu  
 
Na przyszłą wartość jednostki rozrachunkowej każdego otwartego funduszu emerytalnego mogą mieć 
wpływ szczególne okoliczności, takie jak: otwarcie jego likwidacji, przejęcie zarządzania otwartym 
funduszem przez inne niż dotychczas powszechne towarzystwo emerytalne, zmiana depozytariusza 
otwartego funduszu emerytalnego, czy też jego polityki inwestycyjnej. Na okoliczności te członek 
otwartego funduszu emerytalnego, w tym PKO BP Bankowego OFE, nie ma wpływu. 
 
 

 
 

http://www.pkopte.pl/
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Ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe emitenta oraz niewypłacalności gwaranta  
 
Dłużne papiery wartościowe narażone są na tzw. ryzyko stopy procentowej (czyli wpływu zmian rynkowej 
stopy procentowej na wartość rynkową obligacji) oraz ryzyko kredytowe emitenta, czyli możliwość 
niewykupienia obligacji przez emitenta. Z lokatami tego typu związane może być również ryzyko 
niewypłacalności gwaranta, polegające na tym, że w przypadku niewypłacalności emitenta papierów 
wartościowych, gwarant emisji nie będzie w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań, a tym samym 
możliwa będzie utrata wartości aktywów PKO BP Bankowego OFE zainwestowanych w papiery emitenta. 
Wolne środki finansowe PKO BP Bankowy OFE lokuje w depozyty bankowe. Z depozytami bankowymi 
wiąże się ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe banku, w którym taki depozyt jest zakładany.  
 
Ryzyko rozliczenia transakcji 
 
Prowadzenie działalności inwestycyjnej wiąże się również z ryzykiem rozliczenia transakcji, dotyczącym  
poprawnego wykonania przez kontrahenta wszystkich instrukcji, czyli terminową zapłatą lub przekazaniem 
papieru wartościowego. Wszystkie transakcje PKO BP Bankowego OFE kontrolowane są i rozliczane przez 
bank - Depozytariusza.  
 
Ryzyko związane z przechowywaniem aktywów 
 
Należy wymienić również ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, wynikające z niewłaściwego 
wywiązywania się ze swoich obowiązków przez depozytariusza otwartego funduszu emerytalnego. Jest 
ono w dużej mierze niwelowane poprzez wybór depozytariusza, który musi spełniać wymogi określone  
w ustawie.  
 
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi 
 
Trzeba również mieć na uwadze, że całość aktywów PKO BP Bankowego OFE narażona jest na ryzyko 
związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi otwartych funduszy emerytalnych, wyrażające się m.in.  
w niepewności co do decyzji organów państwowych w zakresie kształtowania prawa podatkowego, 
regulacji dotyczących instrumentów finansowych, kształtu systemu emerytalnego itp. Decyzje te mogą 
mieć istotny wpływ na sytuację inwestorów oraz wycenę aktywów. 
 
Ryzyko inflacji  
 
Należy zwrócić też uwagę na ryzyko inflacji, czyli zmniejszenia się siły nabywczej gromadzonego  
w PKO BP Bankowym OFE kapitału emerytalnego.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pkopte.pl/
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6. INFORMACJA W BRZMIENIU ZGODNYM Z §11 UST. 3 PKT 7 ROZPORZĄDZENIA 

RADY MINISTRÓW Z DNIA 23 STYCZNIA 2014 r. W SPRAWIE OBOWIĄZKÓW 
INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH  

1. PIS RYZYKA INWESTYCYJNEGO ZWIĄZANEGO Z CZŁONKOSTWEM  
 

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 przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu  
31 października 2014 r. a ich wartość została zewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 
1623, 1650 i 1717). Informację o kwocie zewidencjonowanych 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. 
 
 
                

 
 

 
    Ewa Małyszko 
    Prezes Zarządu 

 
 

 
Wojciech Rostworowski 
Wiceprezes Zarządu 

 

http://www.pkopte.pl/

