
Informacje podstawowe

Nazwa OFE: Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
Podmiot zarządzający: Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA
Siedziba: al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Depozytariusz: ING Bank Śląski SA
Kontakt: infolinia 801 102 102, kontakt@pzu.pl, pzu.pl

Informacja o Otwartym
Funduszu Emerytalnym
PZU ”Złota Jesień”

STOPY ZWROTU OFE PZU

•  za ostatnie 3 lata (31.12.2010 r.-31.12.2013 r.): 17,365%
• za ostatnie 5 lat (31.12.2008 r.-31.12.2013 r.): 48,210%
• za ostatnie 10 lat (31.12.2003 r.-31.12.2013 r.): 107,342%
Wysokość ostatniej średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich
otwartych funduszy emerytalnych, ogłoszonej przez organ 
nadzoru za okres (30.09.2010 r.–30.09.2013 r.): 19,751%
Wysokość ostatniej stopy zwrotu OFE PZU, podanej do 
publicznej wiadomości przez organ nadzoru za okres 
(30.09.2010 r.– 30.09.2013 r.): 18,628%

WYSOKOŚĆ OPŁAT I KOSZTÓW ZA OSTATNIE 
12 MIESIĘCY LICZĄC OD DNIA WYCENY 
ZA KONIEC MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO 
SPORZĄDZENIE NINIEJSZEJ INFORMACJI

•  OFE PZU pobierał opłatę manipulacyjną w wysokości 
1,75% kwoty z wpłacanych na rachunek członka składek, 
stosując jednolitą metodę obliczania i pobierania tej opłaty 
w stosunku do wszystkich członków.

•  Koszty związane z realizacją transakcji nabywania 
i zbywania aktywów OFE PZU, stanowiące równowartość 
opłat ponoszonych na rzecz osób trzecich, z których 
pośrednictwa OFE PZU jest obowiązany korzystać 
z mocy odrębnych przepisów, oraz koszty związane 
z przechowywaniem tych aktywów, stanowiące 
równowartość wynagrodzenia depozytariusza wyniosły 
12 229 222,75 zł co stanowiło 0,032% wartości średnich 
aktywów OFE PZU w analogicznym okresie.

•  Koszty zarządzania pokrywane przez OFE PZU wyniosły 
167 348 059,82 zł co stanowiło 0,437% wartości średnich 
aktywów OFE PZU w analogicznym okresie.

•  Koszty utworzenia rachunku premiowego pokrywane przez 
OFE PZU wyniosły 4 336 435,74 zł co stanowiło 0,011% 
wartości średnich aktywów OFE PZU w analogicznym 
okresie. Koszty rachunku premiowego stanowią 
wynagrodzenie towarzystwa związane z wynikami 
inwestycyjnymi funduszu emerytalnego osiągniętymi 
w przeszłości, a wysokość tych kosztów w przyszłości może 
być inna niż w okresie ostatnich 12 miesięcy, ale nie może 
przekroczyć maksymalnego poziomu 0,06% w skali roku.

DEKLARACJA ZASAD POLITYKI INWESTYCYJNEJ 
ORAZ CELU INWESTYCYJNEGO OFE PZU

Określenie celu inwestycyjnego 

Celem OFE PZU jest długoterminowy wzrost wartości 
aktywów OFE PZU w wyniku wzrostu wartości lokat 
dokonywanych w papiery wartościowe z zastosowaniem zasad 
polityki inwestycyjnej OFE PZU i zasady minimalizacji ryzyka 
w celu ograniczenia możliwych wahań stopy zwrotu OFE PZU.

OFE PZU lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami prawa 
oraz Statutem, dążąc do osiągnięcia maksymalnego stopnia
bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat.

OFE PZU nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Określenie wskaźników, do których porównywane 
będą osiągane przez OFE PZU stopy zwrotu

Benchmarkiem służącym do porównywania wyników 
inwestycyjnych OFE PZU jest portfel składający się w 80% 
z indeksu WIG oraz w 20 % ze stopy oprocentowania 
trzymiesięcznych pożyczek WIBOR (3M) powiększonej o 50 p.b.

Stopa zwrotu z benchmarku (SZB) wyliczana jest zgodnie 
z poniższym wzorem:

gdzie:
SZB – stopa zwrotu benchmarku za dany okres rozliczeniowy
WIG n – wartość indeksu WIG, publikowana przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie, w ostatnim dniu 
okresu, dla którego oblicza się stopę zwrotu z benchmarku,
WIG k – wartość indeksu WIG, publikowana przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w dniu 
poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza 
się stopę zwrotu z benchmarku,
WIBOR l (3M) – oznacza roczną stopę procentową 
trzymiesięcznych pożyczek udzielonych w walucie polskiej na 
warszawskim międzybankowym rynku finansowym w każdym 
dniu okresu, w którym oblicza się stopę zwrotu benchmarku; 
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wartość WIBOR (3M) w dniu, w którym nie jest publikowana 
wartość WIBOR (3M), jest równa wartości WIBOR (3M) 
z ostatniego dnia, w którym została opublikowana wartość 
WIBOR (3M), 
p.b. – oznacza punkt bazowy równy 1/100 punktu 
procentowego.

Wyniki OFE PZU porównywane będą także do średniej 
ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy 
emerytalnych, o której mowa w art. 173 ustawy o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Opis polityki inwestycyjnej

1.  OFE PZU inwestuje w instrumenty dopuszczone ustawa 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
z dnia 28 sierpnia 1997 r.

2.  OFE PZU realizuje strategię funduszu akcyjnego.
3.  Neutralny poziom alokacji aktywów OFE PZU w akcje 

wynosi 80 % oraz 20 % w dozwolonych instrumentach 
dłużnych. OFE PZU nie odzwierciedla składu indeksu 
wchodzącego w skład benchmarku dla lokat OFE PZU. 
Wartość aktywów OFE PZU może charakteryzować się 
istotną zmiennością wynikającą ze struktury portfela 
inwestycyjnego oraz techniki zarządzania portfelowego.

4.  Podstawowym kryterium doboru lokat OFE PZU jest 
długoterminowy wzrost wartości aktywów OFE PZU, przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka.

5.  Aktywa OFE PZU lokowane są przede wszystkim w akcje, 
głównie spółek krajowych, dłużne papiery wartościowe 
emitowane przez korporacje, samorządy oraz instrumenty 
rynku pieniężnego.

6.  Proporcje dotyczące podziału pomiędzy kategoriami lokat, 
w ramach obowiązujących przepisów prawa, uzależnione 
będą od możliwości wzrostu wartości poszczególnych 
instrumentów finansowych przy uwzględnieniu bieżącej 
i oczekiwanej sytuacji rynkowej zarówno na rynkach akcji, 
jak i dłużnych instrumentów finansowych.

7.  Dywersyfikacja aktywów portfela OFE PZU dokonywana 
jest zgodnie z ustalonym systemem limitów 
zaangażowania. Udział papierów wartościowych jednego 
emitenta nie może przekroczyć 10 % aktywów OFE PZU.

8.  Czynnikami uwzględnianymi przy podejmowaniu decyzji 
inwestycyjnych na rynkach akcji są:
1)  ocena bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej 

kraju emitenta,
2)  ocena fundamentalna emitenta uwzględniająca bieżącą 

i oczekiwaną sytuację ekonomiczno-finansową emitenta 
oraz jego pozycję rynkową,

3)  przewidywana stopa zwrotu z inwestycji uwzględniająca 
ryzyko,

4) udział akcji w indeksach giełdowych,
5)  ocena płynności oraz free floatu poszczególnych 

papierów wartościowych.
9.  Czynnikami uwzględnianymi przy podejmowaniu 

decyzji inwestycyjnych dotyczących dłużnych papierów 
wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego są:
1)  ocena bieżącej i przyszłej sytuacji makroekonomicznej 

kraju emitenta,
2)  dochodowość nabywanych instrumentów finansowych 

i jej oczekiwane zmiany,
3)  wielkość i płynność poszczególnych emisji instrumentów 

finansowych,
4)  wielkość spreadów pomiędzy poszczególnymi emisjami 

instrumentów finansowych,

5)  ocena ryzyka kredytowego odnosząca się do 
poszczególnych emitentów dłużnych instrumentów 
finansowych.

10.  OFE PZU, w celu podwyższenia bezpieczeństwa 
prowadzonej działalności inwestycyjnej może wprowadzić 
dodatkowe, wewnętrzne ograniczenia w procesie 
podejmowania decyzji inwestycyjnych, inne niż określone 
w przepisach prawa lub Statucie.

11.  Maksymalne zaangażowanie lokat OFE PZU w aktywach 
denominowanych w walucie innej niż krajowa nie może 
przekroczyć:
1) 10 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2014 r.,
2) 20 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2015 r.,
3) 30 % wartości aktywów od dnia 1 stycznia 2016 r.

12.  Minimalne zaangażowanie lokat OFE PZU w akcje nie 
może przekroczyć:
1) 75 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2014 r.,
2) 55 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2015 r.,
3) 35 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2016 r.,
4) 15 % wartości aktywów do dnia 31 grudnia 2017 r.,
5) 0 % wartości aktywów od dnia 1 stycznia 2018 r.

Opis ryzyka inwestycyjnego związanego 
z członkostwem w Funduszu

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu 
z inwestycji w jednostki rozrachunkowe. Wyniki 
uzyskane przez OFE PZU w przyszłości mogą okazać się 
zarówno lepsze, jak i gorsze od oczekiwań lub benchmarku. 
Niemożliwe jest przewidzenie zmian przyszłej koniunktury 
czy optymalny dobór aktywów do portfela Funduszu. OFE 
PZU stara się inwestować tak, aby realizować postawione 
cele zgodnie z określoną polityką inwestycyjną oraz 
uzyskać wyniki lepsze od benchmarku (wzorca, do którego 
porównywane są wyniki inwestycji z portfela). Ścisłe 
odwzorowanie benchmarku nie jest możliwe ani nie jest 
celem Funduszu. W związku z powyższym OFE PZU nie 
gwarantuje określonej stopy zwrotu ani realizacji celu 
inwestycyjnego.

Ryzyko związane z zawarciem określonych umów 
oraz ryzyko związane ze szczególnymi warunkami 
zawartych przez Fundusz transakcji. Fundusz 
prowadząc działalność inwestycyjną może zawierać 
szczególne umowy dotyczące aktywów, które przez swój 
charakter lub szczególne warunki transakcji mogą w istotny 
sposób wpłynąć na profil i poziom ryzyka.

Ryzyko wystąpienia szczególnych okoliczności, na 
których wystąpienie uczestnik Funduszu nie ma 
wpływu lub ma ograniczony wpływ:
•  Ryzyko otwarcia likwidacji Funduszu. Fundusz, po 

spełnieniu określonych przesłanek prawnych, może ulec 
rozwiązaniu.

•  Ryzyko przejęcia zarządzania Funduszem przez 
inny podmiot. Za zgodą KNF, bez zgody członka, możliwe 
jest przejęcie zarzadzania Funduszem przez inny podmiot, 
który przejmie zarządzanie Funduszem, wstępując 
równocześnie w prawa i obowiązki dotychczasowego 
zarządzającego.

•  Ryzyko zmiany depozytariusza. Możliwa jest zmiana 
depozytariusza. Zmiana depozytariusza wymaga zgody KNF 
ale nie wymaga zgody członka Funduszu. Zgoda KNF nie 
zostanie wydana, jeśli zmiana byłaby sprzeczna z prawem 
lub interesami członków Funduszu. 



•  Ryzyko zmiany polityki inwestycyjnej. Polityka 
inwestycyjna Funduszu może być kształtowana dowolnie 
ale w zgodzie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. 
Polityka inwestycyjna może ulec zmianom, a członek 
Funduszu nie ma wpływu na jej zmiany. Zmiana polityki 
inwestycyjnej oznaczać może zmianę profilu ryzyka 
Funduszu.

 Ryzyko niewypłacalności gwaranta. 
•  Brak jest gwarancji osiągnięcia określonej stopy zwrotu lub 

realizacji celu inwestycyjnego przez OFE PZU.
•  Ryzyko, że w przypadku niewypłacalności emitenta 

papierów wartościowych, gwarant emisji (o ile istnieje) nie 
będzie w stanie wywiązać się z przyjętych zobowiązań, 
a tym samym możliwa będzie utrata wartości aktywów 
Funduszu zainwestowanych w papiery emitenta lub 
niemożność wypełnienia przez gwaranta świadczeń 
wynikających z papierów wartościowych nabytych przez 
Fundusz.

 Ryzyko inflacji. Ryzyko, że zysk z inwestycji w jednostki 
Funduszu nie osiągnie przynajmniej poziomu inflacji, a realna 
wartość zgromadzonych w Funduszu oszczędności może 
okazać się mniejsza od realnej wartości zainwestowanych 
składek.

Ryzyko prawne. W obrębie ryzyka prawnego można 
wyróżnić w szczególności poniższe ryzyka:
•  Ryzyko regulacyjne. Ryzyko zmian przepisów prawa 

regulującego działalność rynku funduszy emerytalnych, co 
może wpłynąć negatywnie na wycenę aktywów Funduszu 
lub opłacalność dalszej działalności towarzystwa.

•  Ryzyko podatkowe. Ryzyko zmian przepisów 
podatkowych kraju, w którym znajdują się aktywa, 
w które inwestuje Fundusz, wpływających na rentowność 
lokat Funduszu, jak też wyniki inwestycji w jednostki 
rozrachunkowe Funduszu.

•  Ryzyko transgraniczne. Ryzyko wprowadzenia restrykcji 
w zakresie przepływów kapitału pomiędzy krajami, 
w których znajdują się aktywa Funduszu, co może wpłynąć 
negatywnie na ich wartość.

•  Ryzyko przejęcia lub nacjonalizacji. Ryzyko utraty 
aktywów (całości lub części) na skutek nacjonalizacji bądź 
przejęcia w inny sposób zagranicznych aktywów Funduszu.

•  Ryzyko pogorszenia ochrony prawnej aktywów 
Funduszu. Ryzyko wprowadzenia niekorzystnych zmian 
prawnych w zakresie przepisów dotyczących ochrony 
aktywów Funduszu.

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 przekazał do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w dniu 31 października 2014 r., a ich wartość została 
zaewidencjonowana 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 zaewidencjonowanych 
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.
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