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Informacja Zarzàdu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A. 
dla Cz∏onków Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA

Szanowni Paƒstwo,
Ponad dwanaÊcie lat obecne sà w polskim ˝yciu gospodarczym i spo∏ecznym otwarte fundusze emerytalne. W ramach tak zwanego
drugiego, "kapita∏owego" filaru zabezpieczeƒ emerytalnych otwarte fundusze emerytalne zarzàdzane przez powszechne 
towarzystwa emerytalne spe∏nia∏y swoje ustawowe zobowiàzania i realizowa∏y s∏u˝ebnà rol´ wobec swoich klientów. W gronie
w∏aÊciwie dbajàcych o klientów poczesne miejsce zajmuje Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA (dawniej OFE „DOM”), 
zarzàdzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. (dawniej PTE „DOM” S.A.). 
Mamy przyjemnoÊç przekazaç na Paƒstwa r´ce sprawozdanie finansowe Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA za okres 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku - dwunasty rok obrotowy w historii naszego Funduszu. 
Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej „OFE WARTA” lub „Funduszem”, zosta∏ utworzony na podstawie decyzji 
Urz´du Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi z dnia 29 stycznia 1999 roku i wpisany do rejestru funduszy emerytalnych 
pod numerem Rfe 9 w dniu 9 lutego 1999 roku. Pierwsze sk∏adki wp∏yn´∏y do Funduszu w dniu 21 maja 1999 roku, dajàc mo˝liwoÊç
rozpocz´cia dzia∏alnoÊci lokacyjnej. 
OFE WARTA dzia∏a na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 z póêniejszymi zmianami). Zasady dzia∏ania Funduszu reguluje Statut OFE WARTA. 
W akcie tym umieszczono informacje dotyczàce Funduszu, m.in. zasady uzyskania cz∏onkostwa i wysokoÊç pobieranych op∏at.
Depozytariuszem Funduszu, czyli instytucjà przechowujàcà jego aktywa, jest Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka
Akcyjna z siedzibà w Warszawie. W 2008 roku Fundusz zmieni∏ Depozytariusza. 
OFE WARTA jest zarzàdzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A., zwane dalej 
„PTE WARTA S.A.” lub „Towarzystwem”. Kapita∏ zak∏adowy Towarzystwa wynosi 233 miliony z∏otych. W 2010 roku wysokoÊç 
kapita∏u nie uleg∏a zmianie. 
Towarzystwo zosta∏o utworzone w 1998 roku przez doÊwiadczone i renomowane instytucje finansowe: CITIBANK (POLAND) S.A.
oraz Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji WARTA S.A. (TUiR WARTA S.A.), na podstawie decyzji Urz´du Nadzoru nad
Funduszami Emerytalnymi z dnia 20 listopada 1998 roku Oba podmioty wnios∏y do Towarzystwa to, co najcenniejsze: wieloletnie
doÊwiadczenie oraz doskona∏à znajomoÊç rynku. 
W 2000 roku nastàpi∏a zmiana akcjonariatu Towarzystwa - akcje posiadane przez CITIBANK (POLAND) S.A. naby∏ Kulczyk 
Holding S.A. W wyniku powy˝szych przekszta∏ceƒ ka˝dy z akcjonariuszy posiada∏ 50% udzia∏ów w kapitale akcyjnym Towarzystwa.
Kolejna zmiana akcjonariatu mia∏a miejsce dnia 7 grudnia 2004 roku, kiedy TUiR WARTA S.A. naby∏a od Kulczyk Holding S.A.
wszystkie akcje posiadane przez tà spó∏k´. Od tej daty, TUiR WARTA S.A. posiada 100% akcji Towarzystwa. 
TUiR WARTA S.A. powsta∏a w 1920 r. Jest jednà z najwi´kszych i najstarszych firm ubezpieczeniowych w Polsce. 
Akcjonariuszem TUiR WARTA jest belgijska Grupa KBC. Od prawie 90 lat Towarzystwo wspó∏tworzy standardy na polskim 
rynku ubezpieczeƒ. Domenà dzia∏alnoÊci firmy sà ubezpieczenia majàtkowe i osobowe. Oferta WARTY kierowana jest 
do bardzo szerokiej grupy klientów tak indywidualnych, jak i korporacyjnych. Towarzystwo jest liderem w ubezpieczeniach 
morskich i lotniczych. TUiR WARTA dzia∏a na obszarze ca∏ej Polski. 
OFE WARTA utworzono w celu gromadzenia i lokowania comiesi´cznych sk∏adek jego Cz∏onków na poczet przysz∏ych emerytur, 
po osiàgni´ciu przez nich wieku emerytalnego. Intencjà PTE WARTA S.A., zarzàdzajàcego aktywami OFE WARTA, jest umiej´tne
inwestowanie pieni´dzy pochodzàcych ze sk∏adek Cz∏onków w taki sposób, aby zapewniç w okresie dekoniunktury na rynkach 
finansowych jak najwi´kszy poziom ochrony Êrodków klientów, zaÊ w okresie prosperity jak najwy˝szy przyrost wartoÊci 
zgromadzonych sk∏adek. W minionym 2010 roku ustawowe i statutowe cele dzia∏alnoÊci OFE WARTA zosta∏y osiàgni´te. 
PTE WARTA S.A. zarzàdza∏o portfelem Funduszu dok∏adajàc nale˝ytej starannoÊci i stosujàc nadrz´dnà zasad´ maksymalizacji
zysku przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. 
Pragniemy podkreÊliç trosk´ i nale˝ytà starannoÊç jakà kierujemy si´ i b´dziemy kierowaç przy prowadzeniu dzia∏alnoÊci 
lokacyjnej. Bezpieczeƒstwo powierzonych nam Êrodków ma dla nas pierwszorz´dne znaczenie. W sytuacji wyboru pomi´dzy 
inwestycjami o podobnym poziomie zysku, kierujemy si´ zasadà lokowania w aktywa o mniejszym ryzyku. Jest to jednà z wielu 
metod majàcych na celu efektywne pomno˝enie powierzonych Êrodków, przy zapewnieniu ich maksymalnego bezpieczeƒstwa.
Profesjonalizm w zarzàdzaniu finansowym pozwala nam na trafnà ocen´ ryzyka inwestycyjnego. 
Na struktur´ aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA w 2010 roku sk∏ada∏y si´ m.in.: obligacje emitowane przez 
Skarb Paƒstwa, akcje spó∏ek notowanych na regulowanym rynku gie∏dowym, akcje NFI, obligacje przedsi´biorstw, Êrodki pieni´˝ne,
depozyty bankowe, obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, listy zastawne. 
Cz´Êç powierzonych nam Êrodków zosta∏a zainwestowana w akcje. Udzia∏ akcji w portfelu zale˝ny by∏ od bie˝àcej oceny 
atrakcyjnoÊci tego segmentu rynku i naszych prognoz co do jego zachowaƒ w przysz∏oÊci. Decyzje inwestycyjne, dotyczàce
zakupu lub sprzeda˝y akcji, podejmowane by∏y w oparciu o bardzo szczegó∏owe analizy i badania, a ich przedmiotem by∏y 
rozwojowe sektory gospodarki narodowej. Nasze zainteresowanie by∏o ukierunkowane na stabilne finansowo przedsi´biorstwa,
prezentujàce solidne i wiarygodne strategie rozwoju w przysz∏oÊci. 



Od samego poczàtku dzia∏alnoÊci OFE WARTA przyjà∏ stosunkowo otwartà polityk´ inwestycyjnà, która wyra˝a∏a si´ m.in. 
w ponadprzeci´tnym zaanga˝owaniu w akcje przez wi´kszà cz´Êç minionego okresu. Nie by∏o i nie jest to jednak za∏o˝enie 
priorytetowe. Staramy si´ umiej´tnie dostosowywaç poziom zaanga˝owania aktywów do sytuacji rynkowej i odpowiednio dobie-
raç strategie inwestycyjne. W ca∏ym 2010 roku OFE WARTA, na tle wszystkich funduszy, przyjà∏ elastyczne podejÊcie 
do zaanga˝owania swoich aktywów w akcje oraz stosowa∏ analogicznà strategi´ dostosowywania si´ do zmiennych warunków
rynkowych w zakresie portfela instrumentów d∏u˝nych. Dà˝àc do osiàgni´cia jak najlepszych wyników wa˝ymy proporcje 
pomi´dzy poszczególnymi kategoriami lokat, uzale˝niajàc decyzje inwestycyjne od sytuacji makroekonomicznej i rynkowej.
Monitorujemy na bie˝àco wyniki inwestycyjne Funduszu, korygujàc w miar´ potrzeb strategi´ inwestycyjnà. 
Przyj´te za∏o˝enia dotyczàce strategii inwestycyjnej i realizowana polityka inwestycyjna da∏y efekty powy˝ej za∏o˝onych 
benchmarków i zgodnie z oczekiwaniami. W kwestii zarzàdzania aktywami OFE WARTA rok 2010 nale˝y uznaç za trudny, ale udany.
To pierwszy rok po zakoƒczeniu kryzysu finansowego. Po okresie obaw i niepewnoÊci inwestorów co do przysz∏oÊci, gospodarka 
Êwiatowa zacz´∏a si´ odradzaç za sprawà stymulacji monetarnej i fiskalnej. Zarzàdzanie powierzonymi Êrodkami klientów odbywa∏o
si´ zgodnie ze wszystkimi procedurami, z nale˝ytà dba∏oÊcià o interes cz∏onków funduszu, a wi´c minimalizujàc ryzyka i starajàc
si´ maksymalizowaç zyski. TrudnoÊç zarzàdzania aktywami wiàza∏a si´ z klimatem inwestycyjnym, jaki panowa∏ na rynkach 
kapita∏owych w poszczególnych miesiàcach ubieg∏ego roku. 
Rok 2010 rozpoczà∏ si´ spadkami cen akcji, ale od marca rozpocz´∏y si´ du˝e zwy˝ki indeksów. Indeks WIG zakoƒczy∏ rok na
poziomie 47.489,91 pkt., czyli wzrós∏ o 18,77%. Indeks najwi´kszych spó∏ek gie∏dowych - WIG20 wzrós∏ o 14,88%. Ceny 
obligacji w pierwszej po∏owie roku ros∏y, ale w drugiej cz´Êci pojawi∏y si´ obawy o wzrost inflacji i stóp procentowych, co wywo∏a∏o
spadki cen. W zale˝noÊci od wewn´trznej oceny zachodzàcych zjawisk zarzàdzajàcy z nale˝ytà starannoÊcià starali si´ dobraç
optymalnà struktur´ portfela. Wyniki tych dzia∏aƒ by∏y zró˝nicowane. W samym zespole zarzàdzania aktywami odnotowano
zmiany personalne.
WartoÊç jednostki na koniec 2010 roku wynios∏a 31,06 z∏ wobec 27,97 z∏ na koniec roku poprzedniego. W roku 2009 wartoÊç 
jednostki wzros∏a z 24,67 z∏ do 27,97 z∏. W 2010 roku OFE WARTA, z rocznà stopà zwrotu na poziomie 11,05% uplasowa∏ si´
na 9 pozycji wÊród wszystkich 14 OFE. W roku poprzednim stopa zwrotu wynios∏a 13,38%, co pozwoli∏o zajàç 10 miejsce. 
Na koniec roku 2010, podobnie jak w roku poprzednim, OFE WARTA osiàgnà∏ piàtà pozycj´ w rankingu stóp zwrotu wÊród 
wszystkich OFE, liczonym od poczàtku dzia∏alnoÊci funduszy. W oficjalnym rankingu stóp zwrotu opublikowanym przez KNF 
za okres trzyletni od 30.09.2007 do 30.09.2010 OFE WARTA zajà∏ jedenaste miejsce ze stopà zwrotu 1,61%. Wyniki te 
w kontekÊcie przyj´tej strategii sà naturalnà konsekwencjà podj´tych decyzji i dzia∏aƒ. 
W 2010 roku starano si´ elastycznie podchodziç do sk∏adu portfela akcyjnego. Trzon inwestycji Funduszu stanowi∏y spó∏ki
wchodzàce w sk∏ad indeksów WIG 20. Spó∏ki o Êredniej i ma∏ej kapitalizacji by∏y dobierane na podstawie analizy fundamentalnej 
i równie˝ stanowi∏y wa˝nà cz´Êç portfela. Wed∏ug stanu na koniec ubieg∏ego roku OFE WARTA posiada∏ w swoim portfelu równie˝
akcje zagraniczne. 
W pierwszym i drugim kwartale 2010 roku, w nast´pstwie dzia∏aƒ ograniczajàcych ryzyko portfela, nastàpi∏o zmniejszenie wahaƒ
stopy zwrotu OFE WARTA w stosunku do Êredniej wa˝onej stopy zwrotu wszystkich OFE. Na zwi´kszone wahania miesi´cznych 
stóp zwrotu w trzecim kwartale 2010 roku zareagowano w sposób dajàcy efekt w kolejnym, czwartym kwartale, w którym wyniki
stóp zwrotu nale˝y uznaç za zadowalajàce. 
Wypracowane w minionym roku wyniki stanowià dla nas wa˝ny materia∏ do przemyÊleƒ, odnoÊnie przysz∏oÊci i naszych planów 
w kwestii dotychczas osiàganych wyników inwestycyjnych - charakteryzujàcych si´ w d∏ugim okresie stabilnoÊcià i ponadprzeci´tnà
efektywnoÊcià. Wyniki z 2010 roku, tak jak i z lat poprzednich, nie mogà byç jednak traktowane jako podstawa do prognozowania
trendu zmian cen jednostki rozrachunkowej w przysz∏oÊci. ZmiennoÊç cen akcji oraz innych instrumentów finansowych ma
bezpoÊredni wp∏yw na cen´ jednostki rozrachunkowej, która mo˝e wzrastaç i spadaç zgodnie z bie˝àcà wycenà aktywów Funduszu.
Dodatkowo wp∏yw na cen´ jednostki majà koszty dedykowane Funduszowi okreÊlone w Statucie Funduszu. 
Dotychczasowe kierunki dzia∏alnoÊci lokacyjnej Funduszu b´dà kontynuowane i doskonalone, a wysokie standardy w zakresie 
analiz, selekcji aktywów, uwzgl´dniania i oceny ryzyka dokonywanych transakcji b´dà rozwijane. Instrumenty finansowe, z których
sk∏adaç b´dzie si´ portfel OFE WARTA b´dà nabywane i zbywane w zmiennych proporcjach w zale˝noÊci od oceny sytuacji na
rynku, a tak˝e potencjalnych i rzeczywistych korzyÊci. 
Dodatkowym wyzwaniem dla zarzàdzajàcych OFE WARTA w latach kolejnych b´dzie decyzja zmniejszajàca sk∏adki wp∏ywajàce na
rachunki cz∏onków Funduszu i decyzja zmieniajàca limity inwestycyjne. 
Mamy ÊwiadomoÊç, i˝ wyniki naszej pracy sà bacznie obserwowane nie tylko przez naszà konkurencj´, ale w szczególnoÊci przez
tysiàce Cz∏onków Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem. Uwzgl´dniajàc rosnàcy
potencja∏ polskiego rynku kapita∏owego w perspektywie d∏ugoterminowej oraz stosowanà polityk´ inwestycyjnà, wyra˝amy 
przekonanie, ˝e powierzone nam sk∏adki b´dà w d∏ugiej perspektywie efektywnie zarzàdzane, przyczyniajàc si´ do osiàgni´cia
godziwych emerytur Cz∏onków Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA. 

Prezes Zarzàdu Wiceprezes Zarzàdu Cz∏onek Zarzàdu

Marek Jandziƒski Tadeusz Gacyk Konrad Biedul

Warszawa, dnia 31 marca 2011 roku
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❚ Rozdzia∏ I. Postanowienia ogólne 
§ 1

Fundusz
1. Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej w Statucie

“Funduszem”, zosta∏ utworzony jako otwarty fundusz emerytalny 
w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery-
talnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. , Nr 159, poz. 1667
z póêniejszymi zmianami), zwanej dalej “Ustawà”

2. Fundusz jest zorganizowany i dzia∏a na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach Ustawy oraz w niniejszym Statucie uchwalonym przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emery-
talnego WARTA Spó∏ka Akcyjna; do dzia∏alnoÊci Funduszu stosuje si´
przepisy Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach 
kapita∏owych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507).

3. Fundusz prowadzi dzia∏alnoÊç pod nazwà Otwarty Fundusz Emery-
talny WARTA. Fundusz mo˝e u˝ywaç skróconej nazwy w brzmieniu:
OFE WARTA.

4. Siedzibà Funduszu jest siedziba Powszechnego Towarzystwa Emery-
talnego WARTA Spó∏ka Akcyjna.

5. Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

§ 2
Przedmiot dzia∏alnoÊci Funduszu

Przedmiotem dzia∏alnoÊci Funduszu jest gromadzenie Êrodków pieni´˝nych,
ich lokowanie z przeznaczeniem na wyp∏at´ Cz∏onkom Funduszu po osiàg-
ni´ciu przez nich wieku emerytalnego i wyp∏ata okresowych emerytur kapi-
ta∏owych, o których mowa w Ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emery-
turach kapita∏owych.

❚ Rozdzia∏ II. Towarzystwo
§ 3

Firma, siedziba i adres Towarzystwa
Organem Funduszu jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA
Spó∏ka Akcyjna  z siedzibà w Warszawie 00-805, ul. Chmielna 85/87,
zwane dalej „Towarzystwem”, utworzone za zezwoleniem Urz´du
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, prowadzàce dzia∏alnoÊç na
zasadach okreÊlonych w szczególnoÊci w Kodeksie Spó∏ek Handlowych
oraz w Ustawie.

§ 4
Podstawowe dane dotyczàce Towarzystwa

1. Akcjonariuszem Towarzystwa jest TUiR „WARTA” S.A. z siedzibà 
w Warszawie, ul. Chmielna 85/87.

2. Kapita∏ zak∏adowy Towarzystwa wynosi 233.000.000 (s∏ownie:
dwieÊcie trzydzieÊci trzy miliony) z∏otych i dzieli si´ na:

1) 200.000 (s∏ownie: dwieÊcie tysi´cy ) akcji imiennych zwyk∏ych serii
A o numerach od 000001 do 200.000 i wartoÊci nominalnej 100
(s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

2) 500.000 (s∏ownie: pi´çset tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych serii B
o numerach od 200.001 do 700.000 i wartoÊci nominalnej 100
(s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

3) 1.050.000 (s∏ownie: jeden milion pi´çdziesiàt tysi´cy) akcji imien-
nych zwyk∏ych serii C o numerach od 700.001 do 1.750.000 i
wartoÊci nominalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

4) 60.000 (s∏ownie: szeÊçdziesiàt tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych
serii D o numerach od 1.750.001 do 1.810.000 i wartoÊci nomi-
nalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

5) 90.000 (s∏ownie: dziewi´çdziesiàt tysi´cy) akcji imiennych
zwyk∏ych serii E o numerach od 1.810.001 do 1.900.000 
i wartoÊci nominalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

6) 60.000 (s∏ownie: szeÊçdziesiàt tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych
serii F o numerach od 1.900.001 do 1.960.000 i wartoÊci nomi-
nalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

7) 110.000 (s∏ownie: sto dziesi´ç tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych
serii G o numerach od 1.960.001 do 2.070.000 i wartoÊci nomi-
nalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

8) 140.000 (s∏ownie: sto czterdzieÊci tysi´cy) akcji imiennych
zwyk∏ych serii H o numerach od 2.070.001 do 2.210.000 
i wartoÊci nominalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

9) 80.000 (s∏ownie: osiemdziesiàt tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych
serii I o numerach od 2.210.001 do 2.290.000 i wartoÊci nomi-
nalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da,

10) 40.000 (s∏ownie: czterdzieÊci tysi´cy) akcji imiennych zwyk∏ych
serii J o numerach od 2.290.001 do 2.330.000 i wartoÊci nomi-
nalnej 100 (s∏ownie: sto) z∏otych ka˝da.

§ 5
Zarzàdzanie i Reprezentacja Funduszu

1. Towarzystwo jako organ Funduszu zarzàdza nim i reprezentuje 
w stosunkach z osobami trzecimi na zasadach okreÊlonych w Ustawie
i statucie Towarzystwa.

2. Towarzystwo dzia∏a w interesie Cz∏onków Funduszu.
3. Do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w imieniu Funduszu upowa˝nieni sà:

dwaj cz∏onkowie Zarzàdu Towarzystwa dzia∏ajàcy ∏àcznie lub Prezes
Zarzàdu Towarzystwa dzia∏ajàcy samodzielnie.

❚ Rozdzia∏ III. Cz∏onkostwo w Funduszu 
§ 6

Cz∏onkostwo w Funduszu
1. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu, w przypadku, gdy osoba

przyst´pujàca do Funduszu nie by∏a dotychczas cz∏onkiem otwartego
funduszu emerytalnego, nast´puje z chwilà zawarcia umowy 
z Funduszem, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, je˝eli:
1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba

przyst´pujàca do Funduszu podlega lub podlega∏a, w okresie 12
miesi´cy przed dniem zawarcia tej umowy, ubezpieczeniu 
emerytalnemu w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, 

2) Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych dokona odpowiedniego wpisu
lub zmian w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych, o którym mowa w przepisach o systemie ubez-
pieczeƒ spo∏ecznych. 

2. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu, w przypadku, gdy osoba
przyst´pujàca do Funduszu by∏a dotychczas cz∏onkiem innego
otwartego funduszu emerytalnego, nast´puje z dniem dokonania
zmian w Centralnym Rejestrze Cz∏onków Otwartych Funduszy
Emerytalnych. 

3. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w wyniku losowania
przeprowadzonego przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych na
zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczeƒ
spo∏ecznych, nast´puje z dniem dokonania wpisu do Centralnego
Rejestru Cz∏onków Otwartych Funduszy Emerytalnych.

4. Uzyskanie cz∏onkostwa w Funduszu w wyniku otwarcia rachunku dla
by∏ego wspó∏ma∏˝onka cz∏onka Funduszu, w trybie art. 128 ust. 1
Ustawy, nast´puje z chwilà otwarcia rachunku w Funduszu. 

5. Szczegó∏owe zasady uzyskania i ustania cz∏onkostwa w Funduszu,
prawa i obowiàzki Cz∏onków Funduszu oraz zasady prowadzenia
rejestru Cz∏onków Funduszu okreÊla Ustawa oraz wydane na jej pod-
stawie przepisy. 

§ 7
Umowa

1. Umowa pomi´dzy Cz∏onkiem Funduszu a Funduszem zawierana jest
na podstawie deklaracji przystàpienia do Funduszu z∏o˝onej i pod-
pisanej przez osob´ przyst´pujàcà do Funduszu na formularzu
udost´pnionym przez Fundusz.

2. Umowa pomi´dzy Cz∏onkiem Funduszu a Funduszem zostaje
zawarta z chwilà podpisania przez osob´ przyst´pujàcà do Funduszu
oraz przez akwizytora Funduszu prawid∏owo wype∏nionego formula-
rza, o którym mowa w ust.1.

3. Je˝eli formularz, o którym mowa w ust. 1, nie zosta∏ podpisany przez
osob´ przyst´pujàcà do Funduszu w obecnoÊci akwizytora, umowa
jest zawarta z chwilà podpisania jej przez akwizytora Funduszu, o ile
spe∏nione zosta∏y ∏àcznie nast´pujàce warunki: 

Statut 
Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA 

(tekst jednolity)
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1) formularz zosta∏ wype∏niony  prawid∏owo  przez osob´ przyst´pu-
jàca do Funduszu,

2) do formularza dor´czonego Funduszowi do∏àczona zosta∏a
kserokopia stron dowodu osobistego osoby przyst´pujàcej do
Funduszu lub innego dokumentu to˝samoÊci zawierajàcego
oznaczenie to˝samoÊci osoby przyst´pujàcej do Funduszu oraz
dane dotyczàce jej miejsca zamieszkania.

4. W przypadku zawarcia umowy przez osob´ ma∏oletnià wa˝noÊç tej
umowy zale˝y od jej potwierdzenia przez przedstawiciela usta-
wowego dokonanego w formie pisemnego oÊwiadczenia.  

§ 8
Pe∏nomocnicy

1. Zawarcie umowy z Funduszem mo˝e byç dokonane osobiÊcie przez
osob´ przyst´pujàcà do Funduszu lub przez  pe∏nomocnika.

2. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç wy∏àcznie osoba fizyczna posiadajàca
pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych lub osoba prawna.

3. Pe∏nomocnictwo mo˝e byç udzielone w formie pisemnej, z podpisem
poÊwiadczonym notarialnie lub przez podmiot umocowany do tego
przez Fundusz.

4. Pe∏nomocnictwo w j´zyku obcym winno byç zaopatrzone w t∏u-
maczenie dokonane przez t∏umacza przysi´g∏ego, za wyjàtkiem
pe∏nomocnictwa poÊwiadczonego przez podmiot umocowany do
tego przez Fundusz.

5. Pe∏nomocnik obowiàzany jest do pozostawienia w Funduszu lub 
u akwizytora Funduszu dokumentów pe∏nomocnictwa.

6. W przypadku zawierania Umowy przez pe∏nomocnika w trybie
okreÊlonym w § 7 ust. 3 wymogi ustanowione w § 7 ust. 3 pkt 1) i 2)
dotyczà równie˝ pe∏nomocnika.

❚ Rozdzia∏ IV. Wyp∏ata Êrodków 
zgromadzonych przez Cz∏onka Funduszu

§ 9
Wyp∏ata Êrodków z rachunku

1. Wyp∏aty Êrodków zgromadzonych na rachunku Cz∏onka Funduszu
dokonywane sà na zasadach okreÊlonych w Ustawie oraz w Ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapita∏owych.

2. W razie Êmierci Cz∏onka, Fundusz dokonuje wyp∏aty transferowej
po∏owy Êrodków zgromadzonych na jego rachunku, na rachunek OFE
ma∏˝onka w zakresie, w jakim Êrodki te stanowi∏y przedmiot
ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej, w terminie najbli˝szej wyp∏aty
transferowej, tj. w ostatnim dniu roboczym miesiàca lutego, maja,
sierpnia i listopada, nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie 1 miesiàca, po
przedstawieniu przez ma∏˝onka zmar∏ego odpisu aktu zgonu, odpisu
aktu ma∏˝eƒstwa oraz pisemnego oÊwiadczenia stwierdzajàcego, czy
od daty zawarcia umowy okreÊlonej w § 7 do dnia Êmierci Cz∏onka
Funduszu nie zasz∏y ˝adne zmiany w zakresie ma∏˝eƒskiego ustroju
majàtkowego, wskazanego przez Cz∏onka Funduszu w oÊwiadczeniu,
stanowiàcym za∏àcznik do umowy lub zawiadomieniu o zmianie 
w stosunku do treÊci tego oÊwiadczenia. Do zawiadomienia do∏àcza
si´ dowody na okolicznoÊç potwierdzenia zaistnia∏ych zmian.
W braku powy˝szych oÊwiadczeƒ Fundusz przyjmuje istnienie wspól-
noÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami, albo ˝e ma∏˝eƒskie stosunki
majàtkowe uregulowane zosta∏y zgodnie z treÊcià umowy zawartej 
z Funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez
Cz∏onka otwartego funduszu, o ile ma∏˝onek zmar∏ego nie oÊwiadczy,
˝e stan stosunków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami zmieni∏ si´, 
a w przypadku zmiany tego stanu - nie przedstawi odpowiednich
dowodów tej zmiany. 
Pozosta∏e Êrodki wyp∏acane sà osobom wskazanym przez Cz∏onka
Funduszu, a w przypadku braku osób wskazanych, wchodzà w sk∏ad
spadku.

3. Wyp∏ata Êrodków na rzecz osób uposa˝onych przez Cz∏onka
Funduszu lub spadkobiercy dokonywana jest w terminie 3 miesi´cy,
nie wczeÊniej jednak ni˝ w terminie 1 miesiàca od przedstawienia
Funduszowi urz´dowego dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç
osoby uprawnionej, w formie wyp∏aty jednorazowej lub w ratach
p∏atnych przez okres nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata, zgodnie z pisemnà dys-
pozycjà osoby uprawnionej.
Spadkobierca dodatkowo obowiàzany jest przedstawiç Funduszowi

prawomocne sàdowe stwierdzenie nabycia spadku albo zarejestro-
wany akt poÊwiadczenia dziedziczenia sporzàdzony przez notariusza.
Wyp∏ata Êrodków przypadajàcych ma∏˝onkowi zmar∏ego mo˝e byç
przekazana na jego ˝àdanie na rachunek w otwartym funduszu. 

4. W razie Êmierci Cz∏onka otwartego funduszu, który osiàgnà∏ wiek
emerytalny i do dnia Êmierci nie ustalono wysokoÊci emerytury -
kwot´ Êrodków zgromadzonych na rachunku zmar∏ego pomniejsza
si´ o kwoty niezrealizowanych Êwiadczeƒ nale˝nych Cz∏onkowi do
dnia Êmierci. Âwiadczenia te, w trybie art. 136 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych wyp∏aca si´ ma∏˝onkowi, dzieciom, z którymi zmar∏y prowadzi∏
wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku - ma∏˝onkowi 
i dzieciom, z którymi zmar∏y Cz∏onek nie prowadzi∏ wspólnego
gospodarstwa domowego, a w razie ich braku - innym cz∏onkom
rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu
pozostawa∏ zmar∏y.

5. W przypadku wyp∏at  ratalnych raty wyp∏acane sà w równych co do
liczby jednostek rozrachunkowych miesi´cznych ratach, wed∏ug
wartoÊci jednostki rozrachunkowej z ostatniego dnia roboczego
poprzedzajàcego dzieƒ wyp∏aty ka˝dej z rat.

6. Wyp∏aty poszczególnych rat dokonywane sà zgodnie z dyspozycjà
osoby uprawnionej, przelewem na wskazany przez nià rachunek
bankowy, albo w formie przekazu pocztowego.

7. Do czasu wyp∏acenia przez Fundusz wszystkich Êrodków zgroma-
dzonych na rachunku zmar∏ego Cz∏onka, osoba uprawniona mo˝e 
w drodze pisemnej dyspozycji zmieniç form´ p∏atnoÊci na wyp∏at´
jednorazowà.

❚ Rozdzia∏ V. Op∏aty i koszty ponoszone 
przez Cz∏onków Funduszu

§ 10
Op∏ata manipulacyjna

1. Fundusz b´dzie pobiera∏ op∏at´ manipulacyjnà w formie potràcenia
okreÊlonej procentowo kwoty od sk∏adek wp∏aconych na rachunek
Cz∏onka Funduszu. 

2. WysokoÊç op∏aty manipulacyjnej od wp∏aconych sk∏adek wynosi
3,5% i jest pobierana od ka˝dorazowo wp∏aconej sk∏adki. 

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, jest potràcana przez Fundusz przed
przeliczeniem sk∏adek na jednostki rozrachunkowe. 

§ 11
Op∏ata transferowa

1. Cz∏onek Funduszu, który przystàpi do innego otwartego funduszu 
po dniu 31 marca 2004 r. zobowiàzany jest uiÊciç z tytu∏u wyp∏aty
transferowej do innego funduszu op∏at´ transferowà na rzecz
Towarzystwa, z zastrze˝eniem ust. 3 i 6.

2. Wyp∏ata transferowa polega na przekazaniu Êrodków z rachunku
Cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu.

3. Pobranie op∏aty transferowej mo˝e nastàpiç tylko wówczas, gdy od
ostatniego dnia miesiàca, w którym Cz∏onek uzyska∏ cz∏onkostwo 
w Funduszu, do dnia najbli˝szej wyp∏aty transferowej do innego 
funduszu up∏ywa mniej ni˝ 24 miesiàce. 

4. Cz∏onek dokonuje uiszczenia op∏aty transferowej z w∏asnych Êrodków.
5. WysokoÊç op∏aty transferowej wynosi:

1) 160 z∏otych, jeÊli od ostatniego dnia miesiàca, w którym uzyskano
cz∏onkostwo w Funduszu do dnia dokonania wyp∏aty transferowej
z rachunku Cz∏onka w Funduszu  do innego funduszu  up∏yn´∏o nie
wi´cej ni˝  12 miesi´cy,

2) 80 z∏otych, je˝eli od ostatniego dnia miesiàca, w którym uzyskano
cz∏onkostwo w Funduszu do dnia dokonania wyp∏aty transferowej
z rachunku Cz∏onka w Funduszu  do innego funduszu up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 12 miesi´cy, ale mniej ni˝ 24 miesiàce.

6. W przypadku  wyp∏aty transferowej dokonywanej w zwiàzku z przys-
tàpieniem Cz∏onka Funduszu do innego otwartego funduszu na pod-
stawie umowy zawartej z tym funduszem przed dniem 1 kwietnia
2004 roku, Fundusz b´dzie pobiera∏ nast´pujàce op∏aty:
1) op∏at´ transferowà w wysokoÊci:

a) 200 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia
dokonania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu
up∏yn´∏o nie wi´cej ni˝ 3 miesiàce,
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b) 175 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia
dokonania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu
up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 3 miesiàce, ale nie wi´cej ni˝ 6 miesi´cy,

c) 150 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia
dokonania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu
up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 6 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 9 miesi´cy,

d) 125 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia
dokonania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka  Funduszu
up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 9 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 12 miesi´cy,

e) 100 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia
dokonania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu
up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 12 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 15 miesi´cy,

f) 75 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia doko-
nania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 15 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 18 miesi´cy,

g) 50 z∏otych je˝eli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia doko-
nania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 18 miesi´cy, ale nie wi´cej ni˝ 21 miesi´cy,

h) 25 z∏otych jeÊli od dnia wp∏aty pierwszej sk∏adki do dnia doko-
nania wyp∏aty transferowej przez Cz∏onka Funduszu up∏yn´∏o
wi´cej ni˝ 21 miesi´cy, ale mniej ni˝ 24 miesiàce;

2) op∏at´ stanowiàcà równowartoÊç 4% kwoty najni˝szego wyna-
grodzenia za prac´, ustalanego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy na podstawie odr´bnych przepisów, pobieranà 
w formie potràcenia w momencie dokonania op∏aty transferowej,
niezale˝nie od kwoty op∏aty transferowej.

7. Op∏aty, okreÊlone w ust. 6, sà potràcane  z rachunku Cz∏onka
Funduszu i przekazywane na rachunek Towarzystwa.

8. Je˝eli kwota wyp∏aty transferowej przekazywanej przez Fundusz na
rachunek Cz∏onka w innym otwartym funduszu jest ni˝sza ni˝ op∏ata,
o której mowa w ust. 6 pkt.1), maksymalna wysokoÊç op∏aty jest
równa kwocie wyp∏aty transferowej.

❚ Rozdzia∏ VI. Koszty obcià˝ajàce Fundusz
§ 12

Pokrywanie kosztów dzia∏alnoÊci Funduszu
1. Fundusz pokrywa bezpoÊrednio ze swoich aktywów :

1) koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Funduszu, to jest: 
a) koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów Funduszu przez

Depozytariusza stanowiàce równowartoÊç wynagrodzenia
Depozytariusza oraz wchodzàce w sk∏ad tego wynagrodzenia
koszty zwiàzane z realizacjà i rozliczaniem transakcji nabywania
lub zbywania aktywów Funduszu, stanowiàce równowartoÊç
op∏at ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, 
z których poÊrednictwa  Fundusz jest obowiàzany korzystaç 
na mocy odr´bnych przepisów, okreÊlone w maksymalnej
wysokoÊci w § 13,

b) koszty zwiàzane z realizacjà transakcji nabywania lub zbywania
aktywów Funduszu, stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszo-
nych na rzecz osób trzecich, z których poÊrednictwa Fundusz
jest obowiàzany korzystaç na mocy odr´bnych przepisów,
okreÊlone w maksymalnej wysokoÊci w § 14. 

2) koszty zarzàdzania Funduszem - to znaczy op∏at´ za zarzàdzanie
Funduszem przez Towarzystwo, przy czym miesi´czna op∏ata za
zarzàdzanie od aktywów netto Funduszu wynosi: 
a) 0,045% wartoÊci aktywów netto w skali miesiàca, przy

wysokoÊci aktywów do 8 000 mln z∏, 
b) 3,6 mln z∏ plus 0,04% nadwy˝ki ponad 8 000 mln z∏ wartoÊci

aktywów netto w skali miesiàca, przy wysokoÊci aktywów
ponad 8 000 mln z∏ do 20 000 mln z∏, 

c) 8,4 mln z∏ plus 0,032% nadwy˝ki ponad 20 000 mln z∏ wartoÊci
aktywów netto w skali miesiàca, przy wysokoÊci aktywów
ponad 20 000 mln z∏ do 35 000 mln z∏, 

d) 13,2 mln z∏ plus 0,023% nadwy˝ki ponad 35 000 mln z∏
wartoÊci aktywów netto w skali miesiàca, przy wysokoÊci akty-
wów ponad 35 000 mln z∏ do 45 000 mln z∏, 

e) 15,5 mln z∏   przy wysokoÊci aktywów ponad 45 000  mln z∏. 
3) koszty, okreÊlone w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku

o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa zobowiàzaƒ Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do
otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. nr 149, poz. 1450), w
wysokoÊci o której mowa w ust. 6.

4) koszty Êrodków przekazanych Towarzystwu przeznaczonych na
rzecz rachunku premiowego, w wysokoÊci  o której mowa w ust. 7. 

2. Koszty okreÊlone w ust. 1 pkt. 1) obliczane sà w ka˝dym dniu wyce-
ny i potràcane na bie˝àco z aktywów Funduszu.

3. Suma kosztów okreÊlonych w ust. 1 pkt. 1) i 2) jest obliczana na ka˝dy
dzieƒ ustalania wartoÊci aktywów netto Funduszu i p∏atna w ostatnim
dniu roboczym ka˝dego miesiàca.

4. Przy ustalaniu wartoÊci zarzàdzanych aktywów netto Funduszu, 
o których mowa w ust. 1 pkt. 2), nie uwzgl´dnia si´ wartoÊci lokat 
w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne
otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne oraz lokat w tytu-
∏ach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwesto-
wania majàce siedzib´ w paƒstwach b´dàcych cz∏onkami OECD oraz
paƒstwach okreÊlonych w zezwoleniu ministra w∏aÊciwego do spraw
instytucji finansowych wydanym na podstawie przepisów Ustawy,
je˝eli instytucje te oferujà publicznie tytu∏y uczestnictwa i umarzajà  je
na ˝àdanie uczestnika.

5. Od dnia 1 stycznia 2010 roku maksymalna wysokoÊç miesi´cznej
op∏aty za zarzàdzanie Funduszem przez Towarzystwo, o której mowa
w ust. 1 pkt. 2), nie mo˝e przekroczyç 15 500 000 z∏otych.

6. Suma kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3), jest obliczana i ksi´-
gowana w dniu otrzymania przez Fundusz obligacji skarbowych.
Maksymalna wysokoÊç kosztów z tytu∏u pokrycia ró˝nicy pomi´dzy
wartoÊcià przekazanych Funduszowi  obligacji wed∏ug ceny zamiany 
a wysokoÊcià zobowiàzania z tytu∏u sk∏adek musi ka˝dorazowo
stanowiç mniej ni˝ 50% ceny zamiany obligacji. 

7. Fundusz przekazuje ze swoich aktywów na rzecz Towarzystwa Êrodki
na rachunek premiowy w kwocie równej 0,0045% wartoÊci
zarzàdzanych aktywów netto w skali miesiàca. Kwota ta jest obliczana
na ka˝dy dzieƒ ustalania wartoÊci aktywów netto Funduszu i p∏atna 
w ostatnim dniu roboczym ka˝dego miesiàca. 

8. Koszty dzia∏alnoÊci Funduszu, które nie sà pokrywane bezpoÊrednio 
z jego aktywów, pokrywa Towarzystwo.

§ 13
Wynagrodzenie Depozytariusza

1. Fundusz pokrywa bezpoÊrednio ze swoich aktywów wynagrodzenie
Depozytariusza, w sk∏ad którego wchodzà:

a) op∏ata za przechowywanie aktywów,
b) op∏aty za rozliczanie transakcji.

1) op∏ata za przechowywanie aktywów Funduszu wyliczana jest jako
procent wartoÊci aktywów netto Funduszu na ostatni dzieƒ
roboczy miesiàca i pobierana przez Depozytariusza w okresach
miesi´cznych,

2) stawka op∏aty za przechowywanie aktywów wynosi:
a) w okresie od  podpisania umowy z Depozytariuszem do dnia

31 grudnia 2009 roku - 0,019% w skali roku,
b) w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia

2010 roku - 0,018% w skali roku,
c) w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia

2011 roku - 0,017% w skali roku,
d) od dnia 01 stycznia 2012 roku - 0,016% w skali roku.

3) Op∏ata za rozliczanie zawartych przez Fundusz transakcji kupna lub
sprzeda˝y papierów wartoÊciowych wynosi 9 z∏ (dziewi´ç z∏otych)
od ka˝dej zawartej transakcji.

4) Op∏aty na rzecz instytucji rozliczeniowych, z których Fundusz jest
obowiàzany korzystaç na mocy odr´bnych przepisów, w
wysokoÊci kosztów Depozytariusza, powsta∏ych w zwiàzku z prze-
chowywaniem aktywów Funduszu oraz realizacjà i rozliczaniem
transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, w
wysokoÊci okreÊlonej w ust. 2 i 3.

2. Koszty zwiàzane z przechowywaniem aktywów oraz realizacjà i rozli-
czaniem transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu, stano-
wiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz instytucji rozlicze-
niowych, z których poÊrednictwa Fundusz jest obowiàzany korzystaç na
mocy odr´bnych przepisów, stanowiàce sk∏adnik wynagrodzenia
Depozytariusza, sà pokrywane z aktywów Funduszu wed∏ug aktualnie
obowiàzujàcej tabeli prowizji  i op∏at danej instytucji rozliczeniowej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2,  stanowiàce równowartoÊç op∏at
ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, sà
pokrywane z aktywów Funduszu do wysokoÊci nieprzekraczajàcej
odpowiednich kosztów krajowych instytucji rozliczeniowych, o któ-
rych mowa w ust. 2.
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§ 14
Wynagrodzenie podmiotów poÊredniczàcych w nabywaniu 

i zbywaniu aktywów Funduszu
Fundusz pokrywa bezpoÊrednio ze swoich aktywów koszty zwiàzane 
z realizacjà transakcji nabywania lub zbywania aktywów Funduszu,
stanowiàce równowartoÊç op∏at ponoszonych na rzecz osób  trzecich, 
z  których  Fundusz  jest  obowiàzany  korzystaç,  do  których  to  kosztów
nale˝à:

1) przelew pieni´˝ny krajowy                        5,- PLN za ka˝dy przelew
2) przelew pieni´˝ny zagraniczny                   

0,25 % od wartoÊci ka˝dego przelewu
ale nie wi´cej ni˝ 75,- PLN

3) zakup bonów skarbowych na rynku pierwotnym            
0,01 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

4) transakcje gie∏dowe i na pozagie∏dowym rynku regulowanym na
akcjach, prawach z akcji i innych prawach z papierów
wartoÊciowych na rynku jednolitym i ciàg∏ym

0,3 % od wartoÊci ka˝dej transakcji
5) transakcje gie∏dowe pozasesyjne na akcjach, prawach z akcji i innych

prawach z papierów wartoÊciowych
0,18 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

6) transakcje pozasesyjne na pozagie∏dowym rynku regulowanym na
akcjach, prawach z akcji  i innych prawach  z papierów wartoÊcio-
wych

0,35 % od wartoÊci ka˝dej transakcji
7) transakcje gie∏dowe dokonane w trybie nabycia znacznych pakie-

tów akcji, praw z akcji i innych praw z papierów wartoÊciowych
0,12 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

8) transakcje na akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu i nie
notowanych na rynku regulowanym

0,3 % od wartoÊci ka˝dej transakcji
9) transakcje gie∏dowe i na pozagie∏dowym rynku regulowanym na

obligacjach Skarbu Paƒstwa na rynku jednolitym
0,17 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

10) transakcje gie∏dowe pozasesyjne na obligacjach Skarbu Paƒstwa
0,05 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

11) transakcje gie∏dowe na obligacjach Skarbu Paƒstwa na rynku
blokowym

0,1 % od wartoÊci transakcji do 1 mln PLN
0,07 % od wartoÊci transakcji od 1,01 mln PLN do 5 mln PLN

0,06 % od wartoÊci transakcji powy˝ej 5,01 mln PLN
12) transakcje pozagie∏dowe na obligacjach Skarbu Paƒstwa

0,005 % od wartoÊci ka˝dej transakcji
13) transakcje na regulowanym rynku pozagie∏dowym na obligacjach

Skarbu  Paƒstwa
0,12 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

14) transakcje gie∏dowe na pozagie∏dowym rynku regulowanym na
obligacjach innych emitentów ni˝ Skarb Paƒstwa na rynku jednoli-
tym

0,2 % od wartoÊci ka˝dej transakcji
15) transakcje gie∏dowe i na pozagie∏dowym rynku regulowanym na

obligacjach innych emitentów ni˝ Skarb Paƒstwa na rynku ciàg∏ym
0,15 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

16) transakcje gie∏dowe na obligacjach innych emitentów ni˝ Skarb
Paƒstwa na rynku blokowym

0,14 % od wartoÊci transakcji do 1 mln PLN
0,1 % od wartoÊci transakcji powy˝ej 1,01 mln PLN

17) transakcje na obligacjach b´dàcych w obrocie poza rynkiem regu-
lowanym

0,1 % od wartoÊci ka˝dej transakcji

❚ Rozdzia∏ VII. Depozytariusz.  
Przechowywanie aktywów Funduszu

§ 15
Firma, siedziba i adres Depozytariusza

Depozytariuszem przechowujàcym aktywa Funduszu na podstawie
umowy o przechowywanie aktywów Funduszu jest Powszechna Kasa
Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie, 
ul. Pu∏awska 15, 02-515 Warszawa.

§ 16
Przechowywanie aktywów Funduszu

1. Depozytariusz przechowuje aktywa Funduszu na podstawie umowy 
o przechowywanie aktywów Funduszu. 

2. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody wynikajàce z niewyko-
nania lub nienale˝ytego wykonania obowiàzków na∏o˝onych przez
Ustaw´. 

3. Depozytariusz dzia∏a w interesie Cz∏onków Funduszu, niezale˝nie od
Towarzystwa.

❚ Rozdzia∏ VIII. Obowiàzki Informacyjne  
Funduszu

§ 17
Og∏aszanie prospektów informacyjnych 

oraz wysy∏ka informacji o stanie rachunku Cz∏onka Funduszu
1. Prospekty informacyjne Funduszu sà og∏aszane w dzienniku ogólno-

polskim Rzeczpospolita.
2. Prospekt informacyjny Funduszu  b´dzie og∏aszany raz do roku, nie

póêniej ni˝ w terminie trzech tygodni od zatwierdzenia przez
Towarzystwo sprawozdania finansowego Funduszu. 

3. Fundusz przesy∏a ka˝demu Cz∏onkowi zwyk∏à przesy∏kà listowà, w re-
gularnych odst´pach czasu, nie rzadziej jednak ni˝ co 12 miesi´cy,
pisemnà informacj´ o Êrodkach znajdujàcych si´ na rachunku Cz∏onka,
terminach dokonanych w tym okresie wp∏at sk∏adek i wyp∏at transfer-
owych oraz przeliczeniu tych sk∏adek i wyp∏at transferowych na jed-
nostki rozrachunkowe, a tak˝e o wynikach dzia∏alnoÊci lokacyjnej
Funduszu.

4. Fundusz, na ˝àdanie Cz∏onka, udziela mu na piÊmie informacji okreÊla-
jàcej pieni´˝nà wartoÊç Êrodków zgromadzonych na jego rachunku.

5. Fundusz informuje Cz∏onka o Êrodkach zgromadzonych na jego ra-
chunku w Funduszu, w zwiàzku ze z∏o˝eniem przez Cz∏onka wniosku
o wyp∏at´ okresowej emerytury kapita∏owej.

6. Fundusz informuje Cz∏onka o pieni´˝nej wartoÊci Êrodków zgroma-
dzonych na jego rachunku wed∏ug stanu na ostatni dzieƒ poprzedza-
jàcy miesiàc:

a) z∏o˝enia wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury
kapita∏owej albo ponowne ustalenie jej wysokoÊci,

b) podj´cia wyp∏aty okresowej emerytury kapita∏owej, je˝eli:
- wniosek o okresowà emerytur´ kapita∏owà zosta∏ z∏o˝ony

przed osiàgni´ciem wieku emerytalnego albo,
- post´powanie o okresowà emerytur´ kapita∏owà zosta∏o

wszcz´te z urz´du.
7. Fundusz informuje Cz∏onka i Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych o pie-

ni´˝nej wartoÊci Êrodków zgromadzonych na rachunku Cz∏onka OFE
po dokonaniu ostatniej wyp∏aty okresowej emerytury kapita∏owej.

❚ Rozdzia∏ IX. Us∏ugi informacyjne 
Funduszu

§ 18
Us∏ugi informacyjne Funduszu

1. Fundusz Êwiadczy na rzecz Cz∏onków Funduszu us∏ugi automatycznej
telefonicznej obs∏ugi informacyjnej (DOMOFON) oraz internetowej
obs∏ugi informacyjnej (DOMNET).

2. Automatyczny dost´p do informacji zapisanych na indywidualnym
rachunku prowadzonym przez OFE WARTA jest  dost´pny dzi´ki
us∏ugom DOMOFON i DOMNET przez 24 godziny na dob´, 7 dni
w tygodniu.

3. Us∏ugi DOMOFON i DOMNET pozwalajà Cz∏onkom Funduszu na:
1) uzyskanie informacji o bie˝àcym stanie rachunku wraz z zestawie-

niem ostatnich transakcji dokonanych na rachunku,
2) z∏o˝enie dyspozycji przes∏ania zestawienia transakcji dokonanych

na rachunku,
3) zamawianie udost´pnianych przez Fundusz formularzy, na których

Cz∏onek Funduszu zobowiàzany jest informowaç Fundusz o ka˝do-
razowej zmianie danych zawartych na umowie o cz∏onkostwo 
w Funduszu,

4) uzyskanie informacji o bie˝àcej wartoÊci jednostki rozrachunkowej,
5) zmian´ numeru PIN,
6) pozostawienie g∏osowej informacji dla pracowników obs∏ugi

informacyjnej Funduszu.
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4. W celu uaktywnienia us∏ug DOMOFON i DOMNET niezb´dne jest
skontaktowanie si´ z przedstawicielem Funduszu pod numerem 
0  801 366 366 lub przes∏anie pisemnej dyspozycji na adres Funduszu,
w celu uzyskania numeru PIN, stanowiàcego osobisty numer identy-
fikacyjny.

5. W przypadku trzech nieudanych prób poprawnego wprowadzenia
numeru PIN lub numeru rachunku w czasie korzystania z us∏ugi
DOMNET, us∏uga zostaje zablokowana.

6. W celu ponownej aktywacji us∏ugi nale˝y skontaktowaç si´ z przed-
stawicielem Funduszu pod numerem 0 801 366 366 lub przes∏aç na
adres OFE WARTA wype∏niony i podpisany formularz "Dyspozycji
odblokowania numeru PIN" dost´pny na stronie internetowej
Funduszu www.ptewarta.pl.

7. Numer PIN s∏u˝y do identyfikacji pozwalajàcej na telefoniczne lub
internetowe sk∏adanie dyspozycji oraz uzyskiwanie informacji o tran-
sakcjach zawartych na rachunku.

8. Cz∏onek Funduszu zobowiàzany jest do nieujawniania numeru PIN
osobom trzecim. 

9. Fundusz  nie ponosi odpowiedzialnoÊci za szkody wynik∏e z faktu
wykorzystania przez osoby nieupowa˝nione numeru PIN, danych
osobowych Cz∏onka Funduszu oraz uzyskania informacji na temat
stanu rachunku, w przypadku, gdy numer PIN zosta∏ ujawniony 

osobom nieuprawnionym i nie dokonano jego zmiany. Cz∏onek
Funduszu mo˝e z∏o˝yç pisemne zastrze˝enie, i˝ nie chce korzystaç 
z us∏ug informacyjnych Funduszu. 

10. Korzystanie z us∏ugi DOMOFON oraz zmiana numeru PIN
niezb´dnego do korzystania z us∏ugi DOMNET jest mo˝liwe tylko
przy u˝yciu klawiatury aparatu telefonicznego dzia∏ajàcego w syste-
mie tonowym.

❚ Rozdzia∏ X. Zmiany Statutu 
§ 19

Zmiany Statutu
1. Zmiana Statutu nie wymaga zgody Cz∏onków Funduszu.
2. Niniejszy Statut  mo˝e byç zmieniony przez Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Towarzystwa za zezwoleniem Komisji Nadzoru
Finansowego.

3. Zmiana Statutu zostanie og∏oszona przez Fundusz w sposób
okreÊlony w §17 ust. 1.

4. Zmiana Statutu  wchodzi w ˝ycie w terminie wskazanym w og∏oszeniu
o jego zmianie, jednak nie wczeÊniej ni˝ z up∏ywem pi´ciu miesi´cy od
dnia dokonania og∏oszenia, chyba ˝e Komisja Nadzoru Finansowego
zezwoli na skrócenie tego terminu.
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WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej 
Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA
WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej w dniu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci (21 maja 1999 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 z∏
WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej w ostatnim dniu wyceny roku obrotowego (31 grudnia 2010 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,06 z∏
WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej w ostatnim dniu wyceny roku obrotowego poprzedzajàcym wycen´ o trzy lata (31 grudnia 2007 r.)  . . . 28,76 z∏
WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej w ostatnim dniu wyceny roku obrotowego poprzedzajàcym wycen´ o pi´ç lat (31 grudnia 2005 r.)  . . . . 23,54 z∏
WartoÊç Jednostki Rozrachunkowej w ostatnim dniu wyceny roku obrotowego poprzedzajàcym wycen´ o dziesi´ç lat (31 grudnia 2000 r.)  . . 14,17 z∏

Stopa Zwrotu Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA
Stopa zwrotu osiàgni´ta przez Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA za okres ostatnich trzech lat kalendarzowych 
(tj. od dnia 31 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,997%
Stopa zwrotu osiàgni´ta przez Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA za okres ostatnich pi´ciu lat kalendarzowych 
(tj. od dnia 31 grudnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,946%
Stopa zwrotu osiàgni´ta przez Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA za okres ostatnich dziesi´ciu lat kalendarzowych 
(tj. od dnia 31 grudnia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119,195%
Ostatnia stopa zwrotu osiàgni´ta przez Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA podana do publicznej wiadomoÊci 
przez Komisj´ Nadzoru Finansowego w 2010 roku (tj. od dnia 28 wrzeÊnia 2007 r. do dnia 30 wrzeÊnia 2010 r.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,612%

Ârednia Wa˝ona Stopa Zwrotu
Ostatnia Êrednia wa˝ona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych podana do publicznej wiadomoÊci
przez Komisj´ Nadzoru Finansowego w 2010 roku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,360%

Opis ryzyka inwestycyjnego przyj´tej polityki inwestycyjnej 
Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA
Proces inwestowania
Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA, zwany dalej OFE WARTA lub „Fundusz”, jest nastawiony na zró˝nicowane inwestycje, które mogà byç 
w najbli˝szym okresie dokonywane we wszelkie instrumenty dopuszczone prawem, w tym: bony skarbowe, obligacje skarbowe, akcje, obligacje
przedsi´biorstw i gmin, certyfikaty depozytowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, bankowe papiery wartoÊciowe, pozosta∏e papiery
d∏u˝ne, a tak˝e depozyty na rynku pieni´˝nym w zmiennych proporcjach w zale˝noÊci od sytuacji na rynku i obrazu krzywej dochodowoÊci.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A. (PTE WARTA S.A.) b´dzie zarzàdzaç OFE WARTA w 2011 roku tak, jak to wykonuje dotychczas,
czyli wykorzystujàc wiedz´ i doÊwiadczenie swoich pracowników dla osiàgania maksimum przychodów, uwzgl´dniajàc bie˝àcà sytuacj´ na rynku 
i majàc na uwadze ograniczanie ryzyka inwestycji do minimum. Wzbogacony doÊwiadczeniami w pe∏nych ró˝nych zdarzeƒ latach 2001-2010 zespó∏
zarzàdzajàcy Funduszem winien w 2011 roku sprostaç nowym wyzwaniom, których nale˝y si´ spodziewaç. Do takich wyzwaƒ nale˝y zaliczyç:
- funkcjonowanie na rynku kapita∏owym, gdzie po okresie g∏´bokiej bessy na rynku akcji w latach poprzednich, mieliÊmy silne odbicie cen akcji, 

a w efekcie zmian´ i ustabilizowanie si´ w 2010 roku pozytywnego trendu, przek∏adajàcego si´ na wzrost cen akcji, 
- koniecznoÊç monitorowania wyst´pujàcych z ró˝nym nat´˝eniem procesów o˝ywienia gospodarczego zró˝nicowanego pod wzgl´dem dynamiki

i rozk∏adu geograficznego,
- potrzeb´ prowadzenia ciàg∏ej obserwacji procesów b´dàcych nast´pstwem okresu nast´pujàcego po okresie recesyjnym w ró˝nych krajach, 

z uwzgl´dnieniem zjawisk subwencjonowania wzrostu gospodarczego, wzrostu zad∏u˝enia, nierównowagi finansowej na poziomie bud˝etów
poszczególnych paƒstw,

- dzia∏anie w otoczeniu bardzo dynamicznym je˝eli chodzi o tempo przemian gospodarczych w naszym kraju, 
- koniecznoÊç uwzgl´dnienia wielu ryzyk m.in. ryzyk zwiàzanych z politykà wprowadzenia wspólnej waluty euro na polski rynek,
- ograniczenie od 1 maja 2011 roku wartoÊci sk∏adek przekazywanych do otwartych funduszy emerytalnych z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia.
W warunkach odbudowujàcej si´ koniunktury gospodarczej na Êwiecie, której wyrazem jest m.in. wzrost PKB, stabilizacja i spadek poziomu bezrobocia,
zmiany w strukturze zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa, zmiany konsumpcji i inne, stawiamy sobie cel by klienci naszego Funduszu skorzystali z o˝ywienia,
które nast´puje po okresie recesyjnym. JednoczeÊnie chcielibyÊmy w sposób maksymalnie mo˝liwy uchroniç naszych klientów od negatywnego wp∏ywu
wszelkich zjawisk b´dàcych nast´pstwem kryzysu i podj´tych wówczas Êrodków zaradczych. Niestety zagro˝eƒ w nadchodzàcym roku nie brakuje.
Bacznie obserwujemy pozytywne procesy gospodarcze nast´pujàce po okresie recesyjnym i stagnacyjnym w gospodarkach Êwiatowych, b´dàcych
nast´pstwem kryzysu finansowego. Na bie˝àco staramy si´ monitorowaç najwa˝niejsze parametry ekonomiczne istotnych rynków finansowych 
i poszczególnych podmiotów b´dàcych w kr´gu naszego zainteresowania. Naszà wielkà troskà b´dzie w nadchodzàcym roku dopasowanie prowa-
dzonej polityki inwestycyjnej do zmiany ustawowej wprowadzajàcej redukcj´ z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia wartoÊç Êrodków przekazywanych 
z ZUS do otwartych funduszy emerytalnych. Ograniczenie wartoÊci otrzymywanych sk∏adek mo˝e wp∏ynàç na rynek kapita∏owy w Polsce. 
Zarzàdzanie aktywami zgromadzonymi w OFE WARTA b´dzie odbywa∏o si´ nadal bezpoÊrednio przez Departament Zarzàdzania Aktywami 
PTE WARTA S.A. Pe∏nego wsparcia b´dzie udziela∏ zarzàdzajàcym G∏ówny Analityk Funduszu zatrudniony w PTE WARTA S.A. W ramach Departamentu
Zarzàdzania Aktywami zostanie utrzymany podzia∏ na specjalistów zajmujàcych si´ poszczególnymi kategoriami aktywów. Akceptowanie bie˝àcej 
polityki inwestycyjnej oraz nadzorowanie jej realizacji i bie˝àcy monitoring jest domenà Zarzàdu PTE WARTA S.A. Przy podejmowaniu d∏ugo-
okresowych decyzji zwiàzanych z politykà inwestycyjnà wymagana jest dodatkowo akceptacja Rady Nadzorczej. 

Ryzyko inwestycyjne zwiàzane z realizowanà politykà inwestycyjnà
Równowaga pomi´dzy ryzykiem i poziomem przychodów jest osiàgana poprzez ustalenie normalnego rozk∏adu aktywów, który stanowi punkt 
odniesienia do zmian w rozdysponowaniu aktywów. W pewnych odst´pach czasu konieczne jest dostosowanie ogólnych proporcji aktywów 
w odpowiedzi na zmiany cen poszczególnych instrumentów (w tym akcji) i ogólnej sytuacji ekonomicznej. Te czynnoÊci dostosowawcze stanowià
proces taktycznej alokacji aktywów. Proces selekcji aktywów, w tym akcji, ma na celu podwy˝szanie ich wartoÊci na bazie w∏asnych i zewn´trznych
badaƒ. Uzyskiwanie niezb´dnych informacji i danych jest nieustannà troskà pionu inwestycyjnego. Dost´p do êróde∏ informacji, takich jak raporty,
rekomendacje, analizy kreowane przez instytucje krajowe i zagraniczne jest nieograniczony. Rezultaty badaƒ przeprowadzonych przez analityków sà
wykorzystywane w procesie taktycznej alokacji aktywów. 
Ryzyko inwestycyjne zwiàzane z przyj´tà i realizowanà politykà inwestycyjnà nale˝y oceniaç przez pryzmat istniejàcych zabezpieczeƒ prawnych takich
jak ograniczenia i zakazy lokacyjne. Przepisy prawne wprowadzajà szereg regulacji majàcych powa˝ny wp∏yw na polityk´ lokacyjnà, jak na przyk∏ad
lokowanie Êrodków pieni´˝nych w papiery wartoÊciowe z uwzgl´dnieniem koniecznej dywersyfikacji lokat, czyli zró˝nicowania instrumentów 
finansowych w ramach portfela. To jedna z najbardziej skutecznych metod minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. Zarzàdzajàcy aktywami OFE WARTA
muszà inwestowaç zgodnie z limitami ustawowymi wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych zasad. 
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Normalny Rozk∏ad Aktywów
Udzia∏ akcji w inwestycjach Funduszu jest zmienny i zale˝ny od warunków rynkowych. Zak∏ada si´, i˝ w 2011 roku udzia∏ akcji w aktywach 
OFE WARTA b´dzie waha∏ si´ w granicach 30-40% wartoÊci aktywów ogó∏em, o ile nie zajdà inne okolicznoÊci, na podstawie których b´dzie mo˝na
dokonaç korekty ww. parametru. Jednak˝e "normalne" rozdysponowanie aktywów (wyst´pujàce gdy wzgl´dne wahania na rynku akcji, bonów 
i papierów d∏u˝nych sà podobne do trendów historycznych) powinno mieÊciç si´ w pewnych granicach wyznaczonych ryzykiem inwestycyjnym, 
o którym wspomniano powy˝ej.
W rzeczywistej alokacji aktywów istnieje mo˝liwoÊç wyst´powania ró˝nic w stosunku do modelowego rozk∏adu aktywów. Na przyk∏ad rynek akcji,
charakteryzujàcy si´ wzgl´dnie du˝à niestabilnoÊcià cen, mo˝e jednoczeÊnie oferowaç potencjalnie wiele szans osiàgni´cia godziwego zysku. 
Niestety ten˝e rynek akcji mo˝e byç przyczynà nawet i znaczàcych zmniejszeƒ wartoÊci aktywów na skutek spadków cen papierów wartoÊciowych.
Ca∏kowity udzia∏ akcji w portfelu b´dzie znaczàcym czynnikiem wp∏ywajàcym na efektywnoÊç dzia∏alnoÊci Funduszu.
Poni˝ej przedstawiamy zakresy mo˝liwej alokacji aktywów w najwa˝niejszych elementach portfela Funduszu w 2011 roku: akcje spó∏ek notowanych
na regulowanym rynku gie∏dowym od 30 do 40% wartoÊci aktywów, akcje spó∏ek zagranicznych od 0 do 5%, papiery d∏u˝ne emitowane przez Skarb
Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski od 40 do 70% wartoÊci aktywów, depozyty bankowe i bankowe papiery wartoÊciowe od 0 do 20 % wartoÊci
aktywów, pozosta∏e papiery d∏u˝ne, certyfikaty, jednostki uczestnictwa i inne od 0 do 15% wartoÊci aktywów.
Taktyczna alokacja aktywów (lub ustalenie w∏aÊciwego momentu zmian udzia∏u poszczególnych aktywów w portfelu) sà szczególnie trudne do real-
izacji na rynkach b´dàcych w fazie rozwoju. Przyczynami tego sà: 
- relatywnie nied∏uga egzystencja rynku akcji, bonów, obligacji i innych papierów wartoÊciowych i praw majàtkowych, w zwiàzku z czym trudno jest

okreÊliç przyk∏adowe zachowania i trendy wieloletnie (tradycyjne taktyczne techniki alokacji aktywów mogà byç nieodpowiednie i b´dà wymagaç
odpowiednich adaptacji),

- bardzo du˝y wp∏yw zagranicznych inwestorów na rynek powodujàcych cz´sto gwa∏towne ruchy cen; podchodzà oni bowiem do tych wahaƒ 
z perspektywy porównaƒ do sytuacji globalnej lub regionalnej,

- ograniczenia wynikajàce z zarzàdzania p∏ynnoÊcià, która mo˝e utrudniaç przyj´cie dowolnej alokacji aktywów,
- aktualne i prognozowane kursy walut b´dàce jednym z najwa˝niejszych czynników decydujàcych o proporcjach aktywów zagranicznych.
Pomimo powy˝szych uwarunkowaƒ alokacja aktywów musi byç elastyczna. Pod∏o˝em zmian w taktycznej alokacji aktywów b´dà:
- zmiany w sytuacji makroekonomicznej, szczególnie dotyczàce rozwoju sytuacji w gospodarkach krajów najbardziej rozwini´tych, 
- zmiany stóp procentowych (oczekiwany wzrost inflacji) i kursów walut,
- zmiany w postrzeganiu naszego rynku przez g∏ównych zagranicznych (szczególnie amerykaƒskich i zachodnioeuropejskich) inwestorów,
- nag∏e zmiany w cenach akcji, które nie majà podstaw w fundamentalnych zmianach w firmie,
- nag∏e zmiany na innych rynkach kapita∏owych, których perturbacje oddzia∏ujà na polski rynek kapita∏owy.
Zarzàdzajàcy aktywami majà wszak˝e na uwadze wyd∏u˝ony horyzont czasowy inwestycji w ramach OFE WARTA i w zwiàzku z powy˝szym 
dokonywane transakcje winny byç silnie zdeterminowane czynnikiem d∏ugofalowoÊci. Oznacza to, i˝ zarzàdzajàcy w swych decyzjach poszczególne
inwestycje rozpatrujà w kontekÊcie pozytywnej analizy fundamentalnej z pomini´ciem do pewnego stopnia czynnika wp∏ywu spekulacji. Niezwykle
istotne jest analizowanie ryzyka zwiàzanego z wyborem poszczególnych instrumentów finansowych. O ile w przypadku papierów wartoÊciowych
emitowanych przez Skarb Paƒstwa lub Narodowy Bank Polski albo por´czanych przez wy˝ej wymienionych ryzyko zwiàzane z inwestowaniem 
traktowane jest jako minimalne, o tyle w przypadku inwestycji w akcje ryzyko to ma wymiar znacznie wi´kszy. Stàd te˝ OFE WARTA przywiàzuje
wielkà wag´ do procesu profesjonalnego inwestowania i wczeÊniejszego przygotowania decyzji inwestycyjnych czyli aktywnego procesu selekcji akcji.
Akcje sà bowiem instrumentem dajàcym potencjalnie du˝e zyski lecz charakteryzujàcym si´ jednoczeÊnie du˝à zmiennoÊcià cenowà, a tym samym
majàcym powa˝ny wp∏yw na cen´ jednostki rozrachunkowej Funduszu. Wychodzàc z za∏o˝enia, i˝ Fundusz inwestuje w d∏ugim horyzoncie czasowym
oraz bioràc pod uwag´ teoretyczny potencja∏ wzrostowy tkwiàcy w akcjach, zarzàdzajàcy aktywami OFE WARTA, majàc na wzgl´dzie interes
Cz∏onków Funduszu, decydujà si´ na inwestycje w instrumenty finansowe o podwy˝szonym stopniu ryzyka jakimi sà akcje spó∏ek.

Akcje spó∏ek
Przyj´te przez nas metody selekcji akcji sà i b´dà oparte na konserwatywnym podejÊciu charakteryzujàcym si´ nast´pujàcymi zasadami:
- przyk∏adanie du˝ej wagi do kontaktów z zarzàdem spó∏ki i kompetentnymi przedstawicielami firmy, ∏àcznie z wizytami w spó∏ce,
- krytyczna analiza sprawozdaƒ finansowych firmy (szczególnie sprawozdaƒ finansowych w celu ustalenia wielkoÊci mo˝liwych do osiàgni´cia 

po uwzgl´dnieniu ró˝nych za∏o˝eƒ),
- uwzgl´dnianie inflacji, rosnàcych kosztów, konkurencji, kursów walut i stóp procentowych,
- przewidywanie przep∏ywów gotówkowych w Êwietle planów inwestycyjnych/ przejmowania firm,
- obserwacja zagranicznych inwestorów, ich deklarowany stan posiadania i publikowane zamierzenia,
- branie pod uwag´ p∏ynnoÊci rynku oraz kosztów zwiàzanych z obrotem akcjami.
Inwestycje w akcje sà poprzedzone dog∏´bnà analizà. Natura polskiego rynku sprawia, ˝e nie obejmujemy naszymi badaniami wszystkich notowanych
spó∏ek. Nasze badania sà skoncentrowane na wybranych firmach. Sk∏ad naszego portfela jest odzwierciedleniem naszej oceny i relatywnej pewnoÊci
odnoÊnie przysz∏oÊci tych spó∏ek. W ka˝dym przypadku sk∏ad portfela odpowiada i b´dzie odpowiadaç kryteriom dywersyfikacji okreÊlonym przez
Komitet Inwestycyjny, Rad´ Nadzorczà oraz Zarzàd PTE WARTA S.A, wskazujàcym maksymalne proporcje wartoÊci aktywów ulokowanych 
w papiery wartoÊciowe danej firmy. 
W przypadku inwestycji w zagraniczne akcje jawi si´, poza ryzykiem normalnym, dodatkowe ryzyko kursowe zwiàzane ze zmiennoÊcià kursu walut. 

Instrumenty d∏u˝ne
Uwzgl´dniajàc fakt, ˝e obligacje paƒstwowe i bony skarbowe stanowià znaczàca cz´Êç w portfelu OFE WARTA i nic nie wskazuje by taka w najbli˝szych
latach mia∏a si´ zmieniç, konieczne b´dzie przyk∏adanie bardzo du˝ej uwagi do monitoringu wysokoÊci stóp procentowych, inflacji, kursu walut i zagadnieƒ
zwiàzanych z realizacjà za∏o˝eƒ bud˝etowych. Niezb´dnym b´dzie równie˝ ocenianie atrakcyjnoÊci polskich papierów skarbowych dla inwestorów
zagranicznych. Zakupy lub sprzeda˝e dokonywane przez inwestorów zagranicznych majà du˝y wp∏yw na rentownoÊç tych instrumentów.
Papiery d∏u˝ne przedsi´biorstw i gmin b´dà wymaga∏y bardzo szczegó∏owych analiz z uwzgl´dnieniem kontaktów z emitentami. W przypadku emisji
papierów d∏u˝nych przez przedsi´biorstwa, badania b´dà mia∏y bardzo podobny charakter jak w przypadku emisji akcji z uwzgl´dnieniem 
tzw. ryzyka kredytowego, które mog∏oby byç oceniane z wykorzystaniem agencji ratingowej. Papiery d∏u˝ne emitowane przez gminy b´dà musia∏y
byç analizowane z uwzgl´dnieniem ratingu nadanego przez agencje ratingowà.
Inwestujàc w bankowe papiery wartoÊciowe i lokujàc Êrodki OFE WARTA w depozytach bankowych, zarzàdzajàcy dysponujà wiedzà uzyskanà 
z wszelkich dost´pnych êróde∏ na temat sytuacji potencjalnych partnerów OFE WARTA - banków. Partnerami OFE WARTA sà wy∏àcznie banki 
o najlepszym standingu, stabilnej pozycji, nie zagro˝onej w danej chwili p∏ynnoÊci. OFE WARTA kieruje si´ w wyborze banków wynikami rankingów,
ocenami zewn´trznymi, ratingami, badaniami wewn´trznymi i analizami. Podobnie b´dzie zachowywaç si´ OFE WARTA w przypadku 
zainteresowania inwestycjami w certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa, gdzie bardzo du˝à wag´ b´dzie przywiàzywaç do w∏asnej oceny
towarzystwa inwestycyjnego.
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póên. zm.) oraz Rozporzàdzenia
Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 248, 
poz. 1847) Zarzàd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A. jest zobowiàzany zapewniç sporzàdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA dajàcego prawid∏owy i rzetelny obraz sytuacji majàtkowej i finansowej Funduszu na koniec
roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten okres.

Przy sporzàdzaniu sprawozdania finansowego Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA przyj´te zosta∏y zasady rachunkowoÊci oraz zasady wyceny
aktywów i zobowiàzaƒ okreÊlone w Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 34, poz. 189 z póên. zm.), Ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póên. zm.) 
oraz w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 248, poz. 1847) i w Rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny 
aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.).

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Aktywach Netto, Zestawienie Zmian 
w Kapitale W∏asnym, Zestawienie Portfela Inwestycyjnego, Dodatkowe Informacje i ObjaÊnienia zosta∏y sporzàdzone zgodnie z ustawà 
o rachunkowoÊci oraz rozporzàdzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych i przedstawione w niniejszym 
dokumencie w nast´pujàcej kolejnoÊci:

Strona
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  . . . . . . . . . . . 13
BILANS FUNDUSZU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU  . . . . . . . . . . 19
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAÂNIENIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Marek Jandziƒski                                 Tadeusz Gacyk                                       Konrad Biedul                                   Pawe∏ Derwisz

Prezes Zarzàdu                              Wiceprezes  Zarzàdu                                 Cz∏onek Zarzàdu                               G∏ówny Ksi´gowy 
Funduszu

Warszawa, 31 marca 2011 r.

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Niniejsze sprawozdanie finansowe sporzàdzone zosta∏o zgodnie z prze-
pisami Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póên. zm.), Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.), Rozporzàdzenia Ministra
Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad
rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 248, 
poz. 1847), Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku
w sprawie szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ 
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493, z póên. zm.).
Zgodnie z tymi przepisami podstawà ujmowania w ksi´gach
rachunkowych wp∏at dokonywanych na rzecz Cz∏onków Otwartego
Funduszu Emerytalnego WARTA oraz odpowiadajàcych im zobowiàzaƒ
jest ich wp∏yw do Funduszu.
W zwiàzku z tym, wartoÊç aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego
WARTA na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku i odpowiadajàcych im zobo-
wiàzaƒ oraz kapita∏u, odzwierciedla jedynie sk∏adki Cz∏onków Funduszu
wp∏acone do Funduszu do tego dnia. WartoÊç aktywów Otwartego
Funduszu Emerytalnego WARTA nie obejmuje sk∏adek op∏aconych przez
Cz∏onków Funduszu od momentu uzyskania cz∏onkostwa do dnia 
31 grudnia 2010 roku, które nie wp∏yn´∏y do Funduszu do tego dnia. 
Na podstawie obecnie posiadanych informacji Zarzàd Powszechnego
Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A. nie jest w stanie okreÊliç
wartoÊci nie otrzymanych wp∏ywów sk∏adek na dzieƒ 31 grudnia 
2010 roku.

§ 1
Fundusz

Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA („Fundusz”, „OFE WARTA”) - 
w dacie utworzenia zarejestrowany pod nazwà Otwarty Fundusz
Emerytalny „DOM” - zosta∏ utworzony na podstawie zezwolenia Urz´du
Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, obecnie Komisja Nadzoru
Finansowego („KNF”) wydanego 29 stycznia 1999 roku. i wpisany do
rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sàd Okr´gowy 
w Warszawie dnia 9 lutego 1999 roku pod numerem RFe 9. Fundusz
dzia∏a na podstawie Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 
poz. 189 z póên. zm.) oraz Statutu Funduszu uchwalonego przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
WARTA S.A. (PTE WARTA S.A., „Towarzystwo”) i zatwierdzonego przez
Urzàd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.
Ostatni Prospekt Informacyjny zawierajàcy Statut Funduszu oraz
Sprawozdanie Finansowe za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2009 roku
zosta∏ opublikowany w dzienniku ogólnopolskim "Rzeczpospolita" w dniu
13 maja 2010 roku.
Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje dzia∏alnoÊç w okresie od 
1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. 
Sprawozdanie finansowe Funduszu zosta∏o sporzàdzone w oparciu 
o zasad´ kontynuacji dzia∏alnoÊci przez Fundusz w mo˝liwej do przewi-
dzenia przysz∏oÊci, nie krótszej ni˝ 12 miesi´cy liczàc od dnia 31 grudnia
2010 roku, gdy˝ zdaniem Zarzàdu Towarzystwa nie istniejà okolicznoÊci
wskazujàce na zagro˝enie kontynuacji dzia∏alnoÊci Funduszu. 
Ze wzgl´du na dokonanie przeliczenia sk∏adek otrzymanych z Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych („ZUS”) po raz pierwszy 20 maja 1999 roku,
ksi´gi Funduszu prowadzone sà od 21 maja 1999 roku. WartoÊç po-
czàtkowa jednostki rozrachunkowej w dniu 21 maja 1999 roku zgodnie
z art. 100 ust. 3 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, 
poz. 189 z póên. zm.) wynosi∏a 10,00 z∏. WartoÊç jednostki rozra-
chunkowej na koniec okresu obj´tego niniejszym sprawozdaniem 
tj., w dniu 31 grudnia 2010 roku wynosi∏a 31,06 z∏.

§ 2
Towarzystwo

Fundusz jest zarzàdzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne
WARTA S.A. („Towarzystwo”, „Spó∏ka”, „PTE WARTA S.A.”) z siedzibà 

w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, wpisane do rejestru handlowego
prowadzonego przez Sàd Gospodarczy XIX Wydzia∏ Gospodarczy -
Krajowego Rejestru Sàdowego w Warszawie pod numerem 
KRS  0000027743. Towarzystwo jest spó∏kà akcyjnà prawa polskiego,
której kapita∏ akcyjny w 100% nale˝y do Towarzystwa Ubezpieczeƒ 
i Reasekuracji WARTA S.A.

§ 3
Depozytariusz

Funkcj´ Banku Depozytariusza dla Funduszu pe∏ni Bank Powszechna Kasa
Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna („Depozytariusz”) z siedzibà 
w Warszawie, ul. Pu∏awska 15. Obowiàzki Depozytariusza reguluje
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu fun-
duszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.) 
oraz Umowa o przechowywaniu aktywów, o której mowa w Statucie
Funduszu. W okresie obejmujàcym sprawozdanie finansowe wynagro-
dzenie dla Depozytariusza obliczane by∏o zgodnie ze Statutem Funduszu.

§ 4
Agent Transferowy

Do dnia 31 marca 2010 r. Rejestr Cz∏onków Funduszu, w ramach
którego otwierane sà poszczególne rachunki, prowadzi∏ Wydzia∏ Agenta
Transferowego, jednostka organizacyjna Towarzystwa, z siedzibà 
w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87. 
Od dnia 1 kwietnia 2010 r. Towarzystwo na podstawie Umowy o Êwiad-
czenie us∏ug Agenta Transferowego z dnia 31 marca 2010 r. zleci∏o
wykonywanie obowiàzków Agenta Transferowego podmiotowi
zewn´trznemu Net Fund Administration Sp. z o.o. z siedzibà 
w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, w którym wi´kszoÊciowym
udzia∏owcem jest Powszechne Towarzystwo Emerytalne WARTA S.A.
Do podstawowych obowiàzków Agenta Transferowego nale˝y mi´dzy
innymi terminowe przeliczanie na jednostki rozrachunkowe sk∏adek
Cz∏onków Funduszu otrzymanych z ZUS, terminowe rozliczanie wyp∏at
transferowych a tak˝e wyp∏at Êwiadczeƒ z tytu∏u emerytury okresowej
oraz wyp∏at Êwiadczeƒ dla osób uprawnionych po Êmierci cz∏onka
Funduszu.

§ 5
Cel inwestycyjny Funduszu

Fundusz inwestuje sk∏adki emerytalne cz∏onków w celu zgromadzenia
kapita∏u dla Êwiadczeƒ wyp∏acanych po uzyskaniu uprawnieƒ emerytal-
nych. Inwestycje Funduszu sà dokonywane zgodnie z przepisami art. 139
Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.)
nakazujàcymi dà˝enie do osiàgni´cia maksymalnego stopnia bezpie-
czeƒstwa i rentownoÊci lokat. Fundusz lokuje swoje aktywa, dà˝àc do sta-
bilnego, d∏ugoterminowego wzrostu tych aktywów.

§ 6
Ograniczenia inwestycyjne

Fundusz prowadzi zdywersyfikowanà polityk´ lokacyjnà uwzgl´dniajàcà
zakres przedmiotowy dopuszczalnych lokat aktywów Funduszu oraz
ograniczenia inwestycyjne wynikajàce z przepisów Ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.), Rozporzàdzenia Rady
Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie okreÊlenia maksymalnej
cz´Êci aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka mo˝e zostaç
ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat oraz dodatkowych
ograniczeƒ w zakresie prowadzenia dzia∏alnoÊci lokacyjnej przez fun-
dusze emerytalne (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 276 z póên. zm.) oraz
Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 roku 
w sprawie ogólnego zezwolenia na lokowanie aktywów funduszy emery-
talnych poza granicami kraju (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2286).

§ 7
Podatki i op∏aty

Na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z
póên. zm.) fundusze emerytalne sà zwolnione w kraju z p∏acenia podatku
dochodowego od osób prawnych.
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§ 8
Ârodki P∏ynne

Fundusz utrzymuje Êrodki p∏ynne na poziomie zapewniajàcym dzia∏anie
Funduszu zgodnie z przepisami prawa i Statutem. 

ZASADY RACHUNKOWOÂCI
RachunkowoÊç Funduszu okreÊlona jest przepisami Ustawy z dnia 
28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.), Ustawy z dnia 
29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, 
poz. 1223 z póên. zm.), Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24
grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci 
funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 248, poz. 1847) oraz
Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie
szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytal-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.).

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a dzieƒ bilansowy jest
ostatnim dniem roku kalendarzowego.

2. Miejscem prowadzenia ksiàg rachunkowych Funduszu jest siedziba
Towarzystwa.

3. Sprawozdania finansowe sporzàdza si´ w j´zyku polskim i w walucie
polskiej.

4. Podstawà zapisów w ksi´gach rachunkowych Funduszu sà dowody
ksi´gowe stwierdzajàce dokonanie operacji.

5. Zapisy w ksi´gach rachunkowych prowadzone sà na bie˝àco.
Wszelkie operacje zapisuje si´ w ksi´dze g∏ównej w porzàdku
chronologicznym dzieƒ po dniu. Zapisy w ksi´dze g∏ównej sà kolejno
numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone w sposób ciàg∏y.

6. Podstawà ustalenia wartoÊci aktywów netto Funduszu na dzieƒ wyce-
ny oraz na dzieƒ bilansowy sà ksi´gi rachunkowe Funduszu prowad-
zone rzetelnie, bezb∏´dnie, sprawdzalnie i na bie˝àco.

UJ¢CIE W KSI¢GACH OPERACJI   
DOTYCZÑCYCH KAPITA¸U CZ¸ONKÓW, 
KAPITA¸U PREMIOWEGO, KAPITA¸U
CZ¢ÂCI DODATKOWEJ FUNDUSZU
GWARANCYJNEGO ORAZ KAPITA¸U 
REZERWOWEGO
1. Wp∏aty dokonywane na rzecz Cz∏onków Funduszu, na rachunek pre-

miowy, na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
oraz na rachunek rezerwowy ujmuje si´ w ksi´gach Funduszu na
rachunku przeliczeniowym wp∏at w nast´pnym dniu roboczym po
dniu otrzymania Êrodków, z datà otrzymania na dzieƒ wp∏ywu Êrod-
ków na rachunek przeliczeniowy wp∏at.

2. Otrzymane wp∏aty, zidentyfikowane jako nale˝ne Cz∏onkom
Funduszu, zgodnie z listà cz∏onków, na rzecz których wnoszona jest
wp∏ata, sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbli˝szym dniu
wyceny tj. w nast´pnym dniu roboczym po dniu wp∏ywu Êrodków na
rachunek wp∏at lub otrzymaniu obligacji, wed∏ug wartoÊci jednostki
rozrachunkowej na dzieƒ, w którym po raz pierwszy mo˝liwe jest
przyporzàdkowanie otrzymanych sk∏adek poszczególnym cz∏onkom.

3. Otrzymane wp∏aty, których nie mo˝na przyporzàdkowaç konkretnym
cz∏onkom, sà ujmowane na rachunku przeliczeniowym wp∏at jako
Êrodki do wyjaÊnienia. Po wyjaÊnieniu, którego cz∏onka dotyczà, Êrodki
te sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe wg wartoÊci jednostki
rozrachunkowej na dzieƒ, w którym zosta∏y przyporzàdkowane. Je˝eli
wp∏aconych Êrodków nie mo˝na przyporzàdkowaç konkretnemu
cz∏onkowi w ciàgu 4 dni roboczych od dnia wp∏aty, Êrodki te traktuje
si´ jako Êrodki wp∏acone za osoby nie b´dàce cz∏onkami Funduszu. W
takim wypadku Êrodki te sà zwracane wp∏acajàcemu w ciàgu 5 dni
roboczych od dnia wp∏aty.

4. Zwi´kszenie kapita∏u Funduszu, kapita∏u premiowego, kapita∏u cz´Êci
dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego oraz kapita∏u rezerwowego
ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ przeliczenia tj., w
nast´pnym dniu roboczym po dniu otrzymania Êrodków.

5. Ârodki wp∏acone przez Towarzystwo lub Depozytariusza z tytu∏u
pokrycia szkody sà przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbli˝-
szym dniu wyceny nast´pujàcym po dniu ich przekazania wg wartoÊci
jednostki rozrachunkowej z dnia otrzymania wp∏aty.

6. Zmniejszenie kapita∏u Funduszu ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych
na dzieƒ przeliczenia jednostek rozrachunkowych na Êrodki pieni´˝ne,
w oparciu o wartoÊç jednostki rozrachunkowej obowiàzujàcej w dniu
przeliczenia.

7. Przeliczenie, o którym mowa w punkcie 6 jest wykonywane nie
wczeÊniej ni˝ na 3 dni przed wyp∏atà Êrodków albo na 5 dni przed 
terminem dokonania wyp∏aty transferowej.

8. Wyp∏aty transferowe w ramach tego samego funduszu, przekazanie
jednostek rachunku premiowego na rachunek rezerwowy sà dokony-
wane poprzez odpowiednie przeniesienie jednostek rozra-
chunkowych.

9. Ârodki pieni´˝ne pochodzàce z umorzenia jednostek rozrachun-
kowych, do dnia ich przekazania sà ujmowane na rachunku przelicze-
niowym wyp∏at.

10.W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów Ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 roku o emeryturach kapita∏owych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228,
poz. 1507) od 1 stycznia 2009 roku otwarte fundusze rozpocz´∏y
wyp∏at´ emerytur kapita∏owych. Kwoty wyp∏aconych emerytur 
kapita∏owych zosta∏y uj´te w pozycji: I. 1. 1.1. b) „Zmiany w kapitale
funduszu - zmniejszenia z tytu∏u: - pozosta∏e” Zestawienia zmian 
w kapitale w∏asnym.

UJ¢CIE W KSI¢GACH OPERACJI 
DOTYCZÑCYCH SK¸ADNIKÓW
PORTFELA INWESTYCYJNEGO
1. Transakcje dotyczàce sk∏adników portfela inwestycyjnego ujmuje si´

w ksi´gach Funduszu w dacie zawarcia umowy, z zastrze˝eniem
punktu 2.

2. W przypadku umowy majàcej za przedmiot nabycie lub zbycie praw
majàtkowych z udzielonym przez drugà stron´ zobowiàzaniem
odkupu lub odsprzeda˝y, transakcje te ujmuje si´ w dacie rozliczenia
umowy, z datà zawarcia transakcji na dzieƒ rozliczenia umowy.

3. Nabyte sk∏adniki portfela inwestycyjnego ujmuje si´ w portfelu wed∏ug
cen nabycia. Przy sprzeda˝y bierze si´ pod uwag´ cen´ sprzeda˝y
netto. Cena nabycia i cena sprzeda˝y netto uwzgl´dniajà prowizje
maklerskie lub inne op∏aty na rzecz instytucji, z których poÊrednictwa
Fundusz jest obowiàzany korzystaç.

4. W przypadku nabycia d∏u˝nych papierów wartoÊciowych z naliczony-
mi odsetkami, wartoÊç transakcji liczonà w odniesieniu do ceny nom-
inalnej oraz skumulowane odsetki ujmuje si´ w ksi´gach
rachunkowych ∏àcznie. W przypadku umowy majàcej za przedmiot
zbycie d∏u˝nych papierów wartoÊciowych z naliczonymi odsetkami,
odsetki od sprzedanych sk∏adników portfela ujmuje si´ w dniu zawar-
cia umowy, wg wartoÊci na dzieƒ rozliczenia umowy, uznajàc przy-
chód z tyt. odsetek w wysokoÊci zgodnej z zawartà umowà.

5. Sk∏adniki portfela inwestycyjnego nabyte nieodp∏atnie wprowadza si´
do portfela wed∏ug ceny nabycia równej zero.

6. Przydzia∏ akcji nowej emisji ujmuje si´ w wartoÊci nabycia tych akcji.
7. Zmian´ wartoÊci nominalnej nabytych akcji, nie powodujàcà zmiany

wysokoÊci kapita∏u akcyjnego, ujmuje si´ w zestawieniach anali-
tycznych portfela Funduszu, gdzie ulega zmianie liczba posiadanych
akcji oraz jednostkowa cena nabycia.

8. Na potrzeby ustalenia zrealizowanego zysku lub straty, sprzedawanym
sk∏adnikom portfela inwestycyjnego przypisuje si´ najwy˝szà cen´ naby-
cia. W przypadku sk∏adników portfela nabytych z dyskontem lub premià
przy sprzeda˝y bierze si´ pod uwag´ najwy˝szà cen´ nabycia po
uwzgl´dnieniu odpisów z tyt. amortyzacji dyskonta lub premii.
Powy˝szych zasad nie stosuje si´ w przypadku transakcji z udzielonym
przez drugà stron´ zobowiàzaniem odkupu lub odsprzeda˝y.

9. Ró˝nice kursowe powsta∏e przy sprzeda˝y sk∏adników portfela
inwestycyjnego wylicza si´ zgodnie z metodà okreÊlonà w punkcie 8.
Zrealizowane dodatnie i ujemne ró˝nice kursowe ujmuje si´ w pozy-
cji „Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - zrealizowany zysk
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(strata) z inwestycji” Rachunku Zysków i Strat. Natomiast niezre-
alizowane dodatnie i ujemne ró˝nice kursowe ujmuje si´ w pozycji
„Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) - niezrealizowany zysk
(strata) z wyceny inwestycji” Rachunku Zysków i Strat.

10. Ró˝nice kursowe powsta∏e przy wycenie aktywów lub zobowiàzaƒ
odpowiednio powi´kszajà lub pomniejszajà przychody lub koszty
operacyjne, z zastrze˝eniem punktu 9.

11. Odsetki nale˝ne sà naliczane i ujmowane na ka˝dy dzieƒ wyceny,
przy czym odsetki liczone za dni nie b´dàce dniami wyceny sà
ksi´gowane w dniu nast´pujàcym po dniach nie b´dàcych dniami
wyceny. Nale˝ne odsetki od rachunków i lokat bankowych ujmuje
si´ poczàwszy od dnia nast´pujàcego po dniu wystàpienia salda lub
za∏o˝enia lokaty do dnia wygaÊni´cia.

12. Koszty Funduszu ustalane sà na ka˝dy dzieƒ wyceny i ujmowane 
w ustalonej wysokoÊci na ka˝dy dzieƒ wyceny, przy czym koszty 
liczone za dni nie b´dàce dniami wyceny sà ksi´gowane w dniu
nast´pujàcym po dniach nie b´dàcych dniami wyceny.

13. Prawo poboru lub prawo do dywidendy od akcji notowanych na rynku
regulowanym ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ, w któ-
rym po raz pierwszy akcje te by∏y notowane bez prawa poboru lub
prawa do dywidendy. Nie wykonane prawo poboru akcji umarza si´
w dniu nast´pnym, po dniu jego wygaÊni´cia. Wykonane prawo pobo-
ru ujmuje si´ w ksi´gach do czasu jego zamiany na akcje nowej emisji.

14. Prawo poboru lub prawo do dywidendy od akcji nienotowanych na
rynkach regulowanych ujmuje si´ w ksi´gach rachunkowych na dzieƒ
nast´pny po dniu ustalenia tych praw.

15. Prawa z papierów wartoÊciowych notowanych na rynkach zagra-
nicznych ujmuje si´ po uzyskaniu wiarygodnego dokumentu
stwierdzajàcego nabycie tych praw.

16. Âwiadczenia dodatkowe zwiàzane z emisjà papierów wartoÊciowych
ujmuje si´ w dniu uznania Êwiadczenia za nale˝ne tj. w terminie
okreÊlonym w prospekcie emisyjnym i po spe∏nieniu warunków 
w nim okreÊlonych.

17. Papiery wartoÊciowe b´dàce przedmiotem po˝yczki stanowià
sk∏adnik portfela inwestycyjnego. Zobowiàzania z tytu∏u po˝yczki sà
ujmowane jako po˝yczki.

18. Operacje dotyczàce Funduszu ujmuje si´ w walucie, w której sà
wyra˝one, a tak˝e po przeliczeniu na walut´ polskà po obowiàzujà-
cym Êrednim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy
Bank Polski.

19. WartoÊç operacji wyra˝onà w walutach, dla których Narodowy Bank
Polski nie og∏asza Êredniego kursu, okreÊla si´ w stosunku do
wybranej przez Fundusz waluty, dla której Êredni kurs jest og∏oszony
przez Narodowy Bank Polski.

WYCENA AKTYWÓW I ZOBOWIÑZA¡
FUNDUSZU
Wycena aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu dokonywana jest w ka˝dym
dniu wyceny zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 34, poz. 189 z póên. zm.), Ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku 
o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póên. zm.),
Rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie
szczegó∏owych zasad wyceny aktywów i zobowiàzaƒ funduszy emerytal-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 493 z póên. zm.) oraz Rozpo-
rzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 248, poz. 1847), przy czym:
1. Wycena aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu oraz ustalenie wartoÊci

aktywów netto i wartoÊci jednostki rozrachunkowej na dzieƒ wyceny
(T) jest przeprowadzana w dniu nast´pnym (T1), wed∏ug stanu,
wartoÊci aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu na dzieƒ wyceny (T).

2. Wycen´ aktywów i zobowiàzaƒ Funduszu w dniu wyceny
przeprowadzajà równolegle Towarzystwo i  Depozytariusz.

3. Wycena papierów wartoÊciowych notowanych na rynkach wyceny,
odbywa si´ w oparciu o kurs wyceny z dnia wyceny, b´dàcy Êrednià
dziennà cenà transakcji wa˝onà wolumenem obrotu, a w przypadku
gdy cena ta nie jest oficjalnie ustalona kursem wyceny jest:

1) dla papierów wartoÊciowych notowanych na rynku Treasury
BondSpot Poland organizowanym przez BondSpot S.A.:
a) kurs fixingowy, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalony

kursem wyceny jest,
b) kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku.

2) dla pozosta∏ych rynków wyceny:
a) kurs zamkni´cia, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie ustalony,

kursem wyceny jest,
b) ostatni kurs jednolity, a w przypadku gdy nie jest oficjalnie

ustalony, kursem wyceny jest,
c) kurs odniesienia ustalony przez organizatora rynku.

4. W przypadku braku kursu wyceny w dniu wyceny, wycena papierów
wartoÊciowych odbywa si´ w oparciu o kurs wyceny z ostatniego
dnia, w którym kurs wyceny zosta∏ ustalony.

5. Wycena d∏u˝nych skarbowych papierów wartoÊciowych, dla których
ustalany jest kurs fixingowy na Treasury BondSpot Poland, odbywa
si´ w oparciu o rynek Treasury BondSpot Poland.

6. Przy wycenie papierów wartoÊciowych, b´dàcych przedmiotem
obrotu na wi´cej ni˝ jednym rynku wyceny lub w wi´cej ni˝ jednym
systemie notowaƒ, Fundusz ustala rynek wyceny i system notowaƒ,
dla którego przewidywana wielkoÊç obrotów danym papierem
wartoÊciowym b´dzie najwi´ksza. Zmiany rynku wyceny Fundusz
dokonuje, o ile w dwóch kolejnych miesiàcach obroty na innym rynku
wyceny przekroczy∏y wielkoÊç obrotu na dotychczasowym rynku.

7. Akcje nowej emisji nienotowane na rynku wyceny sà wyceniane
wed∏ug kursu wyceny akcji tego emitenta notowanych na rynku
wyceny. Je˝eli mi´dzy akcjami nowej emisji i akcjami notowanymi na
rynku wyceny istniejà ró˝nice w zakresie uprawnieƒ, akcje nowej
emisji sà wyceniane wed∏ug kursu wyceny akcji tego emitenta
notowanych na rynku wyceny skorygowanym o wartoÊç uprawnieƒ
ró˝niàcych emisje.

8. Krótkoterminowe d∏u˝ne papiery wartoÊciowe nienotowane na
rynku wyceny, wyceniane sà metodà liniowej amortyzacji dyskonta
lub premii w odniesieniu do cen nabycia ka˝dej transakcji. 

9. O ile okres do rozpocz´cia notowaƒ nie przekracza 1 miesiàca,
d∏u˝ne papiery wartoÊciowe do dnia rozpocz´cia notowaƒ sà wyce-
niane metodà liniowej amortyzacji dyskonta lub premii w stosunku
do ceny nabycia. D∏u˝ne papiery wartoÊciowe od dnia nast´pujàcego
bezpoÊrednio po dniu ostatniego notowania do dnia wykupu sà
wyceniane metodà liniowej amortyzacji dyskonta lub premii pow-
sta∏ej jako ró˝nica mi´dzy cenà wykupu, a cenà po jakiej Fundusz
wyceni∏ papiery w ostatnim dniu notowania.

10. Pozosta∏e papiery wartoÊciowe nienotowane na rynku wyceny, sà
wyceniane wed∏ug ceny nabycia.

11. Papiery wartoÊciowe nabyte z udzielonym przyrzeczeniem odkupu,
w transakcji majàcej na celu zabezpieczenie udzielonego depozytu
lub po˝yczki, sà wyceniane metodà liniowej amortyzacji ró˝nicy
mi´dzy cenà odkupu, a cenà ich nabycia.

12. Zobowiàzanie Funduszu do odkupu sprzedanych papierów
wartoÊciowych wycenia si´ metodà liniowej amortyzacji ró˝nicy
mi´dzy cenà odkupu, a cenà sprzeda˝y papierów wartoÊciowych.

13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne
otwarte, wycenia si´ wed∏ug ostatniej ceny odkupu jednostki uczest-
nictwa w dniu wyceny.

14. W okresie mi´dzy sprzeda˝à przez otwarty fundusz inwestycyjny
jednostek uczestnictwa a dniem, w którym po raz pierwszy dokonu-
je on odkupienia tych jednostek, wycena dokonywana jest wed∏ug
ostatniej ceny nabycia lub je˝eli istnieje kilka cen nabycia - stosuje si´
Êrednià cen´ nabycia wa˝onà wolumenem nabytych przez fundusz
emerytalny jednostek uczestnictwa.

15. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne
zamkni´te, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamkni´te lub fun-
dusze inwestycyjne mieszane sà wyceniane wed∏ug ostatniej ceny ich
odkupu, a je˝eli sà notowane na rynku wyceny i by∏y przedmiotem
obrotu po ostatnim dniu wyceny, stosuje si´ zasady okreÊlone w pkt. 3.
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16. Wycen´ papierów wartoÊciowych denominowanych w walutach
obcych przeprowadza si´ wed∏ug zasad obowiàzujàcych dla 
krajowych papierów wartoÊciowych oraz przelicza si´ na walut´ 
polskà, wg obowiàzujàcego w dniu wyceny Êredniego kursu waluty
og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski.

17. W przypadku notowania papierów wartoÊciowych jednoczeÊnie na
rynku wyceny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicà, 
ich wycena jest dokonywana na podstawie notowaƒ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

18. Je˝eli nie jest mo˝liwe dokonanie wyceny zgodnie z zasadami
okreÊlonymi przepisami prawa, lub dokonanie wyceny z zastoso-
waniem tych zasad by∏oby sprzeczne z zasadà ostro˝noÊci, Fundusz
dokonuje wyceny wartoÊci tych aktywów wed∏ug okreÊlonej przez
siebie szczegó∏owej metodologii wyceny. 

19. W przypadku okreÊlonym w punkcie 18 Fundusz jest zobowiàzany
przekazaç do KNF raport z zastosowanej metodologii wyceny 
w dniu zastosowania okreÊlonej przez siebie metodologii po raz
pierwszy. 

ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD
RACHUNKOWOÂCI I WYCENY PORTFELA  
INWESTYCYJNEGO FUNDUSZU
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku nie wystàpi∏y zmiany
zasad rachunkowoÊci i wyceny sk∏adników portfela inwestycyjnego
Funduszu.
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BILANS FUNDUSZU

31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r.

I. Aktywa 2 615 514 193,66 3 113 601 312,09
1. Portfel inwestycyjny 2 600 459 783,39 3 095 996 247,12
2. Ârodki pieni´˝ne: 14 983 191,99 17 521 747,02
a) na rachunkach bie˝àcych 0,00 0,00
b) na rachunku przeliczeniowym: 14 977 047,79 17 514 159,41

na rachunku wp∏at 14 945 478,64 17 450 483,78
na rachunku wyp∏at 31 569,15 63 675,63
do wyjaÊnienia 0,00 0,00

c) na pozosta∏ych rachunkach 6 144,20 7 587,61
3. Nale˝noÊci: 71 218,28 83 317,95
a) z tytu∏u zbytych sk∏adników portfela inwestycyjnego 0,00 21 920,07
b) z tytu∏u dywidend 65 108,82 61 397,40
c) z tytu∏u po˝yczek 0,00 0,00
d) z tytu∏u odsetek 6 109,46 0,48
e) od towarzystwa 0,00 0,00
f) z tytu∏u wp∏at na rachunek premiowy 0,00 0,00
g) pozosta∏e nale˝noÊci 0,00 0,00
4. Rozliczenia mi´dzyokresowe 0,00 0,00
II. Zobowiàzania 2 926 346,63 6 408 345,74
1. Z tytu∏u nabytych sk∏adników  portfela inwestycyjnego 0,00 3 525 835,10
2. Z tytu∏u po˝yczek i kredytów 0,00 0,00
3. Wobec cz∏onków 901 349,92 784 179,59
4. Wobec towarzystwa 1 823 528,30 1 834 798,47
5. Wobec depozytariusza 0,00 0,00
6. Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym 0,00 0,00
7. Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym 116 173,58 138 438,20
8. Z tytu∏u nieprzeliczonych jednostek na rachunku cz´Êci dodatkowej 

Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
9. Pozosta∏e zobowiàzania 37 422,70 70 617,52

10. Rozliczenia mi´dzyokresowe 47 872,13 54 476,86
III. Aktywa netto (I-II) 2 612 587 847,03 3 107 192 966,35
IV. Kapita∏ funduszu 1 873 326 186,11 2 067 836 931,11
V. Kapita∏ rezerwowy 2 601,25 2 024,24

VI. Kapita∏ premiowy 226 551,23 274 413,43
VII. Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 6 170 747,66 6 880 747,66

VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy 732 861 760,78 1 032 198 849,91
1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji 366 428 786,97 451 494 126,26
2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji 161 028 450,46 174 217 578,80
3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 205 404 523,35 406 487 144,85
4. Zakumulowane przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru 0,00 0,00

IX. Kapita∏ i zakumulowany nierozdysponowany 
wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII+VIII) 2 612 587 847,03 3 107 192 966,35

Warszawa, 31 marca 2011 r.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Od 1 stycznia                Od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2009 r.     do 31 grudnia 2010 r.

I. Przychody operacyjne 98 649 510,04 101 576 262,69
1. Przychody portfela inwestycyjnego: 98 405 845,06 101 244 174,90
a) dywidendy i udzia∏y w zyskach 12 476 799,06 19 359 367,61
b) odsetki, w tym: 85 208 650,00 81 731 795,49

odsetki od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 84 223 924,71 80 107 332,66
odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartoÊciowych 984 725,29 1 624 462,83
pozosta∏e 0,00 0,00

c) odpis dyskonta od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nabytych 
poni˝ej wartoÊci nominalnej 720 396,00 153 011,80

d) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek i kredytów 0,00 0,00
e) przychody z tytu∏u udzielonych po˝yczek w papierach wartoÊciowych 0,00 0,00
f) pozosta∏e przychody portfela inwestycyjnego 0,00 0,00

2. Przychody ze Êrodków pieni´˝nych na rachunkach bankowych 184 719,99 222 487,05
3. Ró˝nice kursowe dodatnie 54 382,50 89 838,67
4. Pozosta∏e przychody 4 562,49 19 762,07
II. Koszty operacyjne 12 949 273,45 16 510 923,40
1. Koszty zarzàdzania funduszem 12 242 730,65 15 435 130,82
2. Koszty zasilenia rachunku premiowego 1 224 273,08 1 543 512,96
3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza 512 684,18 609 395,58
4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym: 0,00 0,00
a) amortyzacja premii od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych 

nabytych powy˝ej wartoÊci nominalnej 0,00 0,00
b) pozosta∏e koszty inwestycyjne 0,00 0,00
5. Koszty zaciàgni´tych po˝yczek i kredytów 0,00 0,00
6. Przychody z tytu∏u uzupe∏nienia aktywów funduszu Êrodkami 

zgromadzonymi na rachunku premiowym -1 185 632,59 -1 267 547,39
7. Ró˝nice kursowe ujemne 118 225,74 132 797,74
8. Pozosta∏e koszty 36 992,39 57 633,69

III. Wynik z inwestycji (I-II) 85 700 236,59 85 065 339,29
IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 209 954 922,63 214 271 749,84
1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji -55 363 256,21 13 189 128,34
2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 265 318 178,84 201 082 621,50
V. Wynik z operacji  (III+IV) 295 655 159,22 299 337 089,13

VI. Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru 0,00 0,00
VII. Wynik finansowy (V+VI) 295 655 159,22 299 337 089,13

Warszawa, 31 marca 2011 r.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO FUNDUSZU

Od 1 stycznia                Od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2009 r.   do 31 grudnia 2010 r.

A. Zmiana wartoÊci aktywów netto
I. WartoÊç aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 048 526 066,00 2 612 587 847,03
II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym 295 655 159,22 299 337 089,13
1. Wynik z inwestycji 85 700 236,59 85 065 339,29
2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji -55 363 256,21 13 189 128,34
3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji 265 318 178,84 201 082 621,50
4. Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru 0,00 0,00
III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym 268 406 621,81 195 268 030,19
1. Zwi´kszenia kapita∏u z tytu∏u wp∏at przeliczonych na jednostki rozrachunkowe 436 622 152,95 457 991 255,43
2. Zmniejszenia kapita∏u z tytu∏u umorzenia jednostek rozrachunkowych 168 215 531,14 262 723 225,24
IV. ¸àczna zmiana wartoÊci aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III) 564 061 781,03 494 605 119,32
V. WartoÊç aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV) 2 612 587 847,03 3 107 192 966,35
B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych
I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym 10 393 652,6813 6 634 152,2130
1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na poczàtek okresu sprawozdawczego 83 021 917,8969 93 415 570,5782
2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 93 415 570,5782 100 049 722,7912
3. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na poczàtek okresu sprawozdawczego 0,0000 0,0000
4. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego 0,0000 0,0000
5. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na poczàtek okresu sprawozdawczego 7 089,7628 8 182,3353
6. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego 8 182,3353 8 996,5955
7. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

na poczàtek okresu sprawozdawczego 250 156,1084 280 097,0215
8. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

na koniec okresu sprawozdawczego 280 097,0215 304 278,4735
II. Zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà
1. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na poczàtek okresu sprawozdawczego 24,67 27,97
2. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na koniec okresu sprawozdawczego 27,97 31,06
3. Procentowa zmiana wartoÊci aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym 13,377% 11,048%
4. Minimalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym 22,96 27,73
5. Maksymalna wartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà w okresie sprawozdawczym 28,05 31,17
6. WartoÊç aktywów netto na jednostk´ rozrachunkowà na ostatni dzieƒ wyceny w okresie sprawozdawczym 27,97 31,06

Warszawa, 31 marca 2011 r.
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W¸ASNYM

Od 1 stycznia                Od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

I. Kapita∏y razem funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego 2 048 526 066,00 2 612 587 847,03
1. Kapita∏ funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego 1 605 745 349,29 1 873 326 186,11

1.1. Zmiany w kapitale funduszu: 267 580 836,82 194 510 745,00
a) zwi´kszenia z tytu∏u: 434 610 735,37 455 438 900,96

wp∏at cz∏onków 317 874 719,46 331 173 011,97
otrzymanych wp∏at transferowych 116 735 888,10 124 256 405,93
pokrycia szkody 127,81 0,00
pozosta∏e 0,00 9 483,06

b) zmniejszenia z tytu∏u: 167 029 898,55 260 928 155,96
wyp∏at do towarzystwa 0,00 0,00
wyp∏at transferowych 155 999 107,22 245 415 097,36
wyp∏at osobom uprawnionym 2 099 773,69 4 156 401,81
zwrotu b∏´dnie wp∏aconych sk∏adek 8 922 994,23 11 334 089,91
pozosta∏e 8 023,41 22 566,88

1.2. Kapita∏ funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 1 873 326 186,11 2 067 836 931,11
2. Kapita∏ rezerwowy funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego 2 601,25 2 601,25

2.1. Zmiany w kapitale rezerwowym: 0,00 -577,01
a) zwi´kszenia z tytu∏u: 0,00 263 472,44

wp∏at towarzystwa 0,00 263 472,44
przeniesienia Êrodków z rachunku premiowego 0,00 0,00
pozosta∏e 0,00 0,00

b) zmniejszenia z tytu∏u: 0,00 264 049,45
wyp∏at na rzecz towarzystwa 0,00 264 049,45
pozosta∏e 0,00 0,00

2.2. Kapita∏ rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 2 601,25 2 024,24
3. Kapita∏ premiowy funduszu na poczàtek okresu sprawozdawczego 170 766,24 226 551,23

3.1. Zmiany w kapitale premiowym: 55 784,99 47 862,20
a) zwi´kszenia z tytu∏u: 1 241 417,58 1 578 882,03

wp∏at towarzystwa 1 204 425,19 1 521 248,34
pozosta∏e 36 992,39 57 633,69

b) zmniejszenia z tytu∏u: 1 185 632,59 1 531 019,83
zasilenia rachunku rezerwowego 0,00 263 472,44
zasilenia funduszu 1 185 632,59 1 267 547,39
pozosta∏e 0,00 0,00

3.2. Kapita∏ premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 226 551,23 274 413,43
4. Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 

na poczàtek okresu sprawozdawczego 5 400 747,66 6 170 747,66
4.1. Zmiany w kapitale cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego: 770 000,00 710 000,00
a) zwi´kszenia z tytu∏u: 770 000,00 710 000,00

wp∏at towarzystwa 770 000,00 710 000,00
b) zmniejszenia z tytu∏u: 0,00 0,00

zasilenia funduszu 0,00 0,00
wyp∏at na rzecz towarzystwa 0,00 0,00

4.2. Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego 6 170 747,66 6 880 747,66
5. Zakumulowany wynik finansowy 732 861 760,78 1 032 198 849,91
II. Kapita∏y razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 2 612 587 847,03 3 107 192 966,35

Warszawa, 31 marca 2011 r.



ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO

31 grudnia 2010 r.
Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç               Udzia∏  

nabycia                     bie˝àca            w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                 (w %)

Razem lokaty 53 187 873 2 659 785 454,81 3 095 996 247,12 99,43
1. Obligacje skarbowe 1 712 370 1 660 573 532,82 1 732 373 639,00 55,64

DS1013 2013-10-24 88 000 85 116 000,00 89 084 160,00 2,86
DS1015 2015-10-24 109 000 109 093 400,00 114 138 260,00 3,67
DS1017 2017-10-25 156 632 147 541 144,00 154 617 712,48 4,97
DS1019 2019-10-24 110 000 106 954 000,00 107 921 000,00 3,47
DS1020 2020-10-25 85 000 82 168 000,00 80 931 900,00 2,60
DZ1111 2011-11-24 29 219 29 072 905,00 29 308 994,52 0,94
IZ0816 2016-08-24 63 440 69 046 894,80 77 153 253,84 2,48
OK0112 2012-01-25 70 000 62 969 500,00 67 032 000,00 2,15
OK0711 2011-07-25 55 000 48 172 500,00 53 828 500,00 1,73
OK0712 2012-07-25 95 000 85 975 000,00 88 578 000,00 2,84
OK1012 2012-10-25 55 000 48 985 000,00 50 627 500,00 1,63
PP1013 2013-10-24 50 000 50 150 000,00 50 696 000,00 1,63
PS0412 2012-04-25 113 831 109 387 185,60 118 091 694,33 3,79
PS0413 2013-04-25 90 000 86 166 000,00 94 163 400,00 3,02
PS0414 2014-04-25 140 000 142 547 000,00 148 425 200,00 4,77
PS0415 2015-04-25 86 704 87 003 582,00 90 646 430,88 2,91
PS0416 2016-04-25 20 000 19 850 000,00 20 235 000,00 0,65
PS0511 2011-05-24 62 059 59 031 894,67 63 748 866,57 2,05
WS0429 2029-04-25 20 000 19 196 000,00 19 917 600,00 0,64
WS0922 2022-09-23 103 522 102 085 119,70 102 559 245,40 3,29
WZ0118 2018-01-25 79 921 80 035 962,85 80 283 841,34 2,58
WZ0911 2011-09-24 30 042 30 026 444,20 30 385 079,64 0,98

2. Papiery wartoÊciowe gwarantowane przez Skarb Paƒstwa 25 000 24 752 500,00 25 666 000,00 0,82
IDS1018 2018-10-24 25 000 24 752 500,00 25 666 000,00 0,82

3. Depozyty w bankach krajowych 39 230 305,79 39 230 305,79 1,26
Bank Millennium S.A. 2011-01-03 39 000 000,00 39 000 000,00 1,25
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A. 2011-02-09-01-03 230 305,79 230 305,79 0,01

4. Listy zastawne 20 000 20 000 000,00 20 045 000,00 0,64
BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15 20 000 20 000 000,00 20 045 000,00 0,64

5. Niezabezpieczone ca∏kowicie d∏u˝ne papiery wartoÊciowe 
inne ni˝ zdematerializowane, a emitowane przez spó∏ki publiczne 2 500 67 000 000,00 67 443 492,00 2,17
Ciech S.A. 2012-12-14 100 10 000 000,00 10 024 964,00 0,32
Dom Development S.A. 2012-11-28 2 000 17 000 000,00 17 094 220,00 0,55
GTC S.A. 2013-05-15 200 20 000 000,00 20 152 746,00 0,65
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A.  2017-10-30 200 20 000 000,00 20 171 562,00 0,65

6. Akcje spó∏ek notowanych na rynku oficjalnych notowaƒ 
Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (GPW) 50 833 761 810 709 713,44 1 168 192 389,88 37,52
AB S.A. 192 000 2 409 990,00 5 134 080,00 0,16
Agroton Public Limited 13 000 351 000,00 454 740,00 0,01
Alma Market S.A. 40 000 1 683 360,00 1 874 800,00 0,06
Amrest Holdings N.V. 95 269 5 979 484,89 8 121 682,25 0,26
Asseco Poland S.A. 641 750 30 148 300,81 34 795 685,00 1,12
Asseco Central Europe AS 45 206 921 612,32 1 121 108,80 0,04
Azoty Tarnów S.A. 168 484 4 196 444,85 5 452 142,24 0,18
Bank BPH S.A. 10 968 717 141,32 778 289,28 0,02
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 165 644 10 899 511,54 15 582 131,08 0,50
Bank Millennium S.A. 2 900 410 10 823 442,32 14 212 009,00 0,46
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 502 305 49 200 127,29 90 590 706,75 2,91
Bank Zachodni WBK S.A. 110 835 8 956 050,02 23 827 308,30 0,77
Barlinek S.A. 120 000 1 070 045,83 450 000,00 0,01
BRE Bank S.A. 85 228 16 866 475,38 25 903 346,04 0,83
Budimex S.A. 81 079 5 820 519,30 8 158 979,77 0,26
Central European Distribution Corporation 91 300 7 320 853,08 6 383 696,00 0,21
Centrum Klima S.A. 163 391 1 933 801,82 2 692 683,68 0,09
Ceramika Nowa Gala S.A. 1 195 861 3 567 623,52 3 766 962,15 0,12
Cersanit S.A. 1 067 647 9 628 766,97 11 477 205,25 0,37
CEZ AS 38 596 4 397 634,65 4 677 449,24 0,15
Ciech S.A. 185 803 5 319 612,23 4 594 908,19 0,15
Cinema City International N.V. 55 157 2 264 998,19 2 470 482,03 0,08
Comarch S.A. 15 320 1 599 988,93 1 298 370,00 0,04
Comp Safe Support S.A. 37 131 1 595 631,66 2 452 873,86 0,08

1)  WartoÊç nabycia obligacji nie uwzgl´dnia wartoÊci zakupionych odsetek.
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ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO - dalszy ciàg

31 grudnia 2010 r.
Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç              Udzia∏  

nabycia                     bie˝àca           w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                (w %)

Cyfrowy Polsat S.A. 736 667 10 845 513,47 11 970 838,75 0,38
PZ Cormay S.A. 500 000 2 754 950,00 3 000 000,00 0,10
Decora S.A. 37 483 863 833,22 768 776,33 0,02
Dom Development S.A. 26 000 1 077 153,33 1 103 700,00 0,04
DolnoÊlàskie Surowce Skalne S A. 85 000 1 445 000,00 1 391 450,00 0,04
Drop S.A. 293 841 5 289 138,00 9 875 996,01 0,32
Echo Investment S.A. 2 340 171 1 062 651,05 11 279 624,22 0,36
Elektrobudowa S.A. 62 451 11 216 728,25 10 403 712,09 0,33
Elstar Oils S.A. 199 000 1 396 773,18 917 390,00 0,03
Emperia Holding S.A. 84 678 5 870 385,01 8 818 366,92 0,28
ENEA S.A. 841 793 13 574 389,13 19 950 494,10 0,64
Energomonta˝ - Pó∏noc S.A. 45 000 331 399,48 637 650,00 0,02
Erbud S.A. 26 069 1 529 434,39 1 537 288,93 0,05
Ergis - Eurofilms S.A. 410 508 1 466 277,64 1 330 045,92 0,04
Eurocash S.A. 572 017 6 507 445,13 14 872 442,00 0,48
Fabryka Farb i Lakierów Ânie˝ka S.A. 113 046 4 015 531,30 4 860 978,00 0,16
Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 962 349 2 827 601,27 2 569 471,83 0,08
Fabryki Mebli FORTE S.A. 324 592 3 209 438,83 3 924 317,28 0,13
Farmacol S.A. 100 879 3 886 121,80 4 035 160,00 0,13
Firma Oponiarska D¢BICA S.A. 29 420 2 084 329,57 1 917 889,80 0,06
Getin Holding S.A. 1 941 544 17 308 555,91 22 386 002,32 0,72
Gie∏da Papierów WartoÊciowych w Warszawie S.A. 30 739 1 413 994,00 1 510 207,07 0,05
Globe Trade Centre S.A. 902 435 17 621 134,42 21 775 756,55 0,70
Grupa K¢TY S.A. 83 125 6 062 072,99 10 733 100,00 0,34
Grupa LOTOS S.A. 427 307 11 648 955,84 15 541 155,59 0,50
ING Bank Âlàski S.A. 28 010 11 709 620,89 24 956 069,70 0,80
Inter Cars S.A. 58 171 2 788 550,45 4 188 312,00 0,13
Kernel Holding S.A. 129 320 5 502 887,97 9 345 956,40 0,30
KGHM Polska Miedê S.A. 514 208 28 299 901,23 87 924 425,92 2,82
Koelner S.A. 92 500 1 181 733,75 1 313 500,00 0,04
Kosorcjum Stali S.A. 78 641 3 999 533,10 4 444 789,32 0,14
Kopex S.A. 150 000 2 770 029,00 2 776 500,00 0,09
LC Corp S.A. 740 000 1 013 020,16 1 095 200,00 0,04
LPP S.A. 8 130 15 880 984,82 17 512 589,10 0,56
Lubelski W´giel Bogdanka S.A. 407 394 27 495 377,50 44 951 853,96 1,44
Mennica Polska S.A. 8 671 1 092 546,00 1 075 204,00 0,03
Mercor S.A. 60 716 1 443 647,79 1 169 390,16 0,04
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT. 11 685 2 227 376,25 3 482 831,10 0,11
Mondi Âwiecie S.A. 187 542 11 009 389,78 14 549 508,36 0,47
Mostostal Warszawa S.A. 112 905 5 602 861,89 6 852 204,45 0,22
Mostostal Zabrze Holding S.A. 530 543 2 266 196,36 1 485 520,40 0,05
Multimedia Polska S.A. 163 043 1 089 339,68 1 573 364,95 0,05
Netia S.A. 860 349 2 153 453,55 4 499 625,27 0,14
New World Resources N.V. 171 682 4 868 694,28 7 622 680,80 0,24
NG2 S.A. 118 939 5 689 360,07 8 090 230,78 0,26
Noble Bank SA 151 289 1 535 448,17 792 754,36 0,03
Novitus S.A. 67 302 1 765 452,16 1 932 913,44 0,06
Orbis S.A. 65 824 3 078 262,21 2 697 467,52 0,09
P.A. Nova S.A. 75 000 1 356 829,80 2 287 500,00 0,07
PBG S.A. 53 337 11 715 266,04 11 291 442,90 0,36
Pfleiderer Grajewo S.A. 410 894 5 073 898,53 4 314 387,00 0,14
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2 416 865 56 741 434,88 55 708 738,25 1,79
POL - MOT Warfama S.A. 671 486 2 684 984,39 1 154 955,92 0,04
Polimex - Mostostal S.A. 2 329 685 7 119 543,14 9 318 740,00 0,30
Polish Energy Partners S.A. 58 726 1 209 855,34 1 963 797,44 0,06
Polnord S.A. 94 454 2 865 005,31 3 129 261,02 0,10
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 9 426 207 745,27 509 663,82 0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1 707 150 45 818 491,44 78 699 615,00 2,53
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 3 556 072 10 929 639,29 12 695 177,04 0,41
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A. 2 354 895 61 729 396,40 103 050 205,20 3,31
Powszechny Zak∏ad Ubezpieczeƒ S.A. 138 584 48 309 555,94 49 168 217,36 1,58
Pozbud T&R S.A. 250 000 1 250 300,00 1 560 000,00 0,05
Projprzem S.A. 73 650 903 287,78 792 474,00 0,03
Qumak-Sekom S.A. 140 000 1 557 103,79 2 114 000,00 0,07
Radpol S.A. 175 000 1 664 495,00 1 699 250,00 0,05
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ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO - dalszy ciàg

31 grudnia 2010 r.
Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç              Udzia∏  

nabycia                     bie˝àca           w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                (w %)

Rafako S.A. 100 000 1 186 486,40 1 338 000,00 0,04
Sanockie Zak∏ady Przemys∏u Gumowego Stomil Sanok S.A. 125 162 1 888 098,68 1 766 035,82 0,06
SECO/WARWICK S.A. 76 016 2 074 549,66 2 200 663,20 0,07
Synthos S.A. 5 248 958 8 088 109,99 16 166 790,64 0,52
TAURON Polska Energia S.A. 3 685 098 18 904 552,74 24 247 944,84 0,78
Telekomunikacja Polska S.A. 1 466 893 18 482 506,21 24 247 741,29 0,78
TIM S.A. 236 340 3 105 225,43 2 746 270,80 0,09
Towarzystwo Ubezpieczeƒ EUROPA SA 21 641 4 437 028,80 4 566 900,23 0,15
TORFAM S.A. 58 329 2 958 526,70 4 501 248,93 0,14
Trakcja Polska S.A. 866 579 3 701 313,10 3 552 973,90 0,11
TVN S.A. 274 954 3 187 627,10 4 704 462,94 0,15
ULMA Construccion Polska S.A. 36 031 2 480 362,05 2 958 865,72 0,10
Vistula Group S.A. 43 157 113 598,36 91 061,27 0,00
Wawel S.A. 16 067 4 794 186,02 6 829 117,68 0,22
Zak∏ady Azotowe Pu∏awy S.A. 15 000 726 934,02 1 274 700,00 0,04
Zelmer S.A. 64 089 2 443 537,37 2 264 905,26 0,07
Zespó∏ Elektrociep∏owni Wroc∏awskich KOGENERACJA S.A. 68 861 3 555 347,28 7 560 937,80 0,24

7. Prawa do akcji notowane na GPW 241 827 10 991 350 11 768 499,31 0,38
Asseco Poland S.A. - PDA 191 827 9 591 350,00 10 268 499,31 0,33
P.A. Nova S.A. - PDA 50 000 1 400 000,00 1 500 000,00 0,05

8. Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na ˝adnym z rynków 100 000 1 750 000,00 1 750 000,00 0,06
BSC Drukarnia Opakowaƒ S.A. - PDA 100 000 1 750 000,00 1 750 000,00 0,06

9. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 164 218 1 868 218,53 3 412 450,04 0,11
NFI EMPIK M&F S.A. 164 218 1 868 218,53 3 412 450,04 0,11

Razem lokaty krajowe 53 099 676 2 636 875 620,58 3 069 881 776,02 98,60
10. Papiery wartoÊciowe emitowane przez Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, 
Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 4 500 15 658 560,00 18 495 000,00 0,59
EIB0526 2026-05-05 4 500 15 658 560,00 18 495 000,00 0,59

11. Akcje spó∏ek notowanych na gie∏dach paƒstw obcych 83 697 7 251 274,23 7 619 471,10 0,24
Erste Bank AG 23 697 2 814 266,80 3 324 791,48 0,11
OTP Bank Plc 60 000 4 437 007,43 4 294 679,62 0,14

Razem lokaty zagraniczne 88 197 22 909 834,23 26 114 471,10 0,84

31 grudnia 2009 r.  

Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç              Udzia∏  
nabycia                     bie˝àca           w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                (w %)

Razem lokaty 42 089 733 2 364 738 779,72 2 600 459 783,39 99,42
1. Bony skarbowe 1 000 9 528 000,00 9 846 988,20 0,38

BS100428 2010-04-28 1 000 9 528 000,00 9 846 988,20 0,38
2. Obligacje skarbowe 1 617 174 1 580 709 261,92 1 614 457 124,18 61,73

DS1013 2013-10-24 88 000 85 116 000,00 87 429 760,00 3,34
DS1015 2015-10-24 119 000 119 600 900,00 122 039 260,00 4,67
DS1017 2017-10-25 176 632 167 611 144,00 169 061 552,48 6,46
DS1019 2019-10-24 135 000 132 241 000,00 129 370 500,00 4,95
DS1110 2010-11-24 81 508 83 002 301,30 83 332 149,04 3,19
DZ1111 2011-11-24 29 219 29 072 905,00 29 117 025,69 1,11
IZ0816 2016-08-24 43 440 46 875 094,80 47 867 020,36 1,83
OK0112 2012-01-25 65 000 58 325 500,00 58 812 000,00 2,25
OK0711 2011-07-25 60 000 52 605 000,00 55 866 000,00 2,14
PP1013 2013-10-24 50 000 50 150 000,00 50 496 000,00 1,93
PS0310 2010-03-24 31 000 30 412 000,00 32 538 220,00 1,24
PS0412 2012-04-25 143 831 138 739 548,50 147 891 349,13 5,65
PS0413 2013-04-25 100 000 95 856 000,00 103 486 000,00 3,96
PS0414 2014-04-25 140 000 142 547 000,00 145 849 200,00 5,58
PS0511 2011-05-24 106 059 101 164 341,57 108 427 297,47 4,15
WS0429 2029-04-25 15 000 14 433 000,00 14 737 200,00 0,56
WS0922 2022-09-22 123 522 122 895 119,70 119 779 283,40 4,58
WZ0118 2018-01-25 79 921 80 035 962,85 78 139 560,91 2,99
WZ0911 2011-09-24 30 042 30 026 444,20 30 217 745,70 1,16

2. Papiery wartoÊciowe gwarantowane przez Skarb Paƒstwa 25 000 24 752 500,00 24 903 500,00 0,95
IDS1018 2018-10-24 25 000 24 752 500,00 24 903 500,00 0,95

1)  WartoÊç nabycia obligacji nie uwzgl´dnia wartoÊci zakupionych odsetek.

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
fin

an
so

w
e 

O
FE

 W
A

RT
A

23



ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO - dalszy ciàg

31 grudnia 2009 r.  
Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç              Udzia∏  

nabycia                     bie˝àca           w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                (w %)

3. Depozyty w bankach krajowych 38 303 582,49 38 303 582,49 1,46
Bank Millennium S.A. 2010-01-04 38 000 000,00 38 000 000,00 1,45
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A. 2010-01-04 303 582,49 303 582,49 0,01

4. Listy zastawne 20 000 20 000 000,00 20 046 600,00 0,77
BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15 20 000 20 000 000,00 20 046 600,00 0,77

5. Niezabezpieczone ca∏kowicie d∏u˝ne papiery wartoÊciowe 
inne ni˝ zdematerializowane, a emitowane przez spó∏ki publiczne 2 700 90 000 000,00 90 533 200,00 3,46
Ciech S.A. 2012-12-14 100 10 000 000,00 10 026 362,00 0,38
Dom Development S.A. 2012-11-28 2 000 20 000 000,00 20 102 160,00 0,77
GTC S.A. 2013-05-15 200 20 000 000,00 20 159 046,00 0,77
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A.  2017-10-30 200 20 000 000,00 20 180 054,00 0,77
TVN S.A. 2013-06-14 200 20 000 000,00 20 065 578,00 0,77

6. Akcje spó∏ek notowanych na rynku oficjalnych notowaƒ 
Gie∏dy Papierów WartoÊciowych (GPW) 40 099 141 569 766 171,85 771 766 299,93 29,51
AB S.A. 180 000 2 133 658,80 2 568 600,00 0,10
Agora S.A. 21 939 323 941,26 490 336,65 0,02
Amrest Holdings N.V. 75 269 4 496 820,89 6 089 262,10 0,23
Asseco Poland S.A. 426 083 19 521 471,04 26 975 314,73 1,03
Asseco Slovakia AS 45 206 921 612,32 1 108 903,18 0,04
Bank BPH S.A. 25 968 2 520 910,01 2 181 571,68 0,08
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 122 577 7 507 207,78 8 745 868,95 0,33
Bank Millennium S.A. 1 854 932 9 150 056,94 8 903 673,60 0,34
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 514 178 49 852 313,78 83 481 940,08 3,19
Bank Zachodni WBK S.A. 114 651 8 976 691,78 21 775 664,43 0,83
Barlinek S.A. 120 000 1 070 045,83 424 800,00 0,02
Bioton S.A. 1 760 000 546 745,78 404 800,00 0,02
BRE Bank S.A. 56 119 11 948 994,46 14 592 623,57 0,56
Budimex S.A. 45 569 2 973 040,58 3 345 220,29 0,13
Central European Distribution Corporation 37 800 2 564 861,42 3 209 220,00 0,12
Centrum Klima S.A. 125 000 1 312 500,00 1 421 250,00 0,05
Ceramika Nowa Gala S.A. 695 861 2 024 851,52 2 017 996,90 0,08
Cersanit S.A. 629 604 8 311 145,07 10 356 985,80 0,40
CEZ AS 74 275 8 758 664,61 10 017 469,25 0,38
Ciech S.A. 85 372 4 287 661,24 3 180 107,00 0,12
Cinema City International N.V. 113 014 1 924 940,78 3 102 234,30 0,12
Comp Safe Support S.A. 62 277 2 676 231,53 4 113 395,85 0,16
Cyfrowy Polsat S.A. 409 163 5 767 200,07 5 531 883,76 0,21
Decora S.A. 37 483 863 833,22 743 662,72 0,03
Dom Development S.A. 41 000 1 712 985,78 1 764 230,00 0,07
Drop S.A. 300 000 5 400 000,00 7 815 000,00 0,30
Echo Investment S.A. 2 362 470 1 129 668,46 9 969 623,40 0,38
Elektrobudowa S.A. 62 451 11 216 728,25 10 216 983,60 0,39
Elstar Oils S.A. 199 000 1 396 773,18 1 715 380,00 0,07
Emperia Holding S.A. 82 789 6 195 907,66 6 799 460,57 0,26
ENEA S.A. 49 793 1 163 219,00 1 050 134,37 0,04
Energomonta˝ - Pó∏noc S.A. 45 000 331 399,48 584 100,00 0,02
Erbud S.A. 26 069 1 529 434,39 1 239 841,64 0,05
Ergis - Eurofilms S.A. 410 508 1 466 277,64 1 543 510,08 0,06
Eurocash S.A. 509 581 5 434 527,74 7 878 122,26 0,30
Fabryka Farb i Lakierów Ânie˝ka S.A. 78 046 2 605 576,60 3 071 110,10 0,12
Fabryka Maszyn FAMUR S.A. 962 349 2 827 601,27 2 040 179,88 0,08
Fabryki Mebli FORTE S.A. 228 000 1 985 205,75 3 005 040,00 0,11
Farmacol S.A. 100 879 3 886 121,80 3 924 193,10 0,15
Firma Oponiarska D¢BICA S.A. 29 420 2 084 329,57 1 962 902,40 0,08
Getin Holding S.A. 1 551 969 13 477 727,39 13 890 122,55 0,53
Globe Trade Centre S.A. 827 096 15 816 180,34 21 297 722,00 0,81
Grupa K¢TY S.A. 83 125 5 966 274,94 10 093 868,75 0,39
Grupa LOTOS S.A. 196 591 4 019 035,98 6 283 048,36 0,24
Immoeast AG 296 000 2 584 841,27 4 795 200,00 0,18
ING Bank Âlàski S.A. 30 010 13 262 344,22 23 392 494,90 0,89
Inter Cars S.A. 58 171 2 788 550,45 4 591 437,03 0,18
Kernel Holding S.A. 75 320 2 325 896,27 3 133 312,00 0,12
KGHM Polska Miedê S.A. 414 347 12 744 527,22 43 908 351,59 1,68
Koelner S.A. 92 500 1 181 733,75 1 340 325,00 0,05
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ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO - dokoƒczenie

31 grudnia 2009 r. 
Instrument finansowy                                                               IloÊç WartoÊç                    WartoÊç              Udzia∏  

nabycia                     bie˝àca           w aktywach(w szt.) (w z∏)1) (w z∏)                (w %)

Kopex S.A. 127 749 2 813 708,41 3 312 531,57 0,13
LC Corp S.A. 740 000 1 013 020,16 1 154 400,00 0,04
LPP S.A. 9 130 18 285 682,77 14 491 866,40 0,55
Lubelski W´giel Bogdanka S.A. 82 394 4 565 435,50 5 841 734,60 0,22
Mercor S.A. 40 716 998 540,04 744 695,64 0,03
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT. 15 185 3 322 434,57 4 007 777,05 0,15
Mondi Âwiecie S.A. 156 797 8 647 586,78 12 071 801,03 0,46
Mostostal Warszawa S.A. 125 816 6 314 302,06 7 732 651,36 0,30
Mostostal Zabrze Holding S.A. 287 000 1 619 728,49 1 133 650,00 0,04
Multimedia Polska S.A. 163 043 1 089 339,68 1 146 192,29 0,04
Nepentes S.A. 74 664 1 602 838,36 1 870 333,20 0,07
Netia S.A. 1 300 000 3 445 827,40 6 487 000,00 0,25
New World Resources N.V. 91 682 1 645 003,61 2 294 800,46 0,09
NG2 S.A. 49 539 2 007 184,41 2 393 229,09 0,09
Noble Bank SA 151 289 1 535 448,17 774 599,68 0,03
Novitus S.A. 64 065 1 666 545,95 1 279 378,05 0,05
Orbis S.A. 65 824 3 078 262,21 2 923 243,84 0,11
P.A. Nova S.A. 70 000 1 220 557,80 1 606 500,00 0,06
PBG S.A. 55 337 12 216 366,04 11 396 101,78 0,44
Pfleiderer Grajewo S.A. 270 992 3 400 233,56 4 194 956,16 0,16
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 1 209 700 30 423 897,93 29 540 874,00 1,13
POL - MOT Warfama S.A. 671 486 2 684 984,39 1 081 092,46 0,04
Polimex - Mostostal S.A. 2 472 008 8 162 092,02 9 789 151,68 0,37
Polish Energy Partners S.A. 146 390 3 823 037,21 4 844 045,10 0,19
Polnord S.A. 41 689 1 163 134,21 1 439 938,06 0,06
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. 28 705 1 855 000,14 1 065 242,55 0,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1 595 091 36 407 939,05 54 185 241,27 2,07
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 3 295 955 10 045 063,72 12 557 588,55 0,48
Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski S.A. 2 140 664 50 541 090,36 81 066 945,68 3,10
Projprzem S.A. 73 650 903 287,78 1 100 331,00 0,04
Przedsi´biorstwo Produkcyjno - Handlowe BOMI S.A. 66 151 804 367,69 822 256,93 0,03
Qumak-Sekom S.A. 140 000 1 557 103,79 1 779 400,00 0,07
Ruch S.A. 81 575 1 375 269,49 624 864,50 0,02
Sanockie Zak∏ady Przemys∏u Gumowego Stomil Sanok S.A. 125 162 1 888 098,68 1 275 400,78 0,05
SECO/WARWICK S.A. 65 416 1 734 752,90 1 252 716,40 0,05
Stalprodukt S.A. 1 538 475 402,00 909 496,30 0,03
Synthos S.A. 4 179 870 3 691 218,79 4 848 649,20 0,19
Telekomunikacja Polska S.A. 1 288 716 15 804 884,25 20 426 148,60 0,78
TIM S.A. 76 088 2 112 728,62 701 531,36 0,03
TORFAM S.A. 45 903 2 068 201,94 3 358 722,51 0,13
Trakcja Polska S.A. 515 485 2 231 126,12 2 128 953,05 0,08
TVN S.A. 477 584 6 286 649,69 6 824 675,36 0,26
ULMA Construccion Polska S.A. 26 031 1 750 906,05 2 179 575,63 0,08
Vistula Group S.A. 238 924 1 091 290,85 530 411,28 0,02
Wawel S.A. 7 813 1 955 802,58 1 950 124,80 0,07
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 201 769 2 765 492,03 3 367 524,61 0,13
Zak∏ady Azotowe Pu∏awy S.A. 67 441 4 764 673,06 5 293 444,09 0,20
Zelmer S.A. 64 089 2 443 537,37 2 475 117,18 0,09
Zespó∏ Elektrociep∏owni Wroc∏awskich KOGENERACJA S.A. 68 202 3 498 824,06 5 400 916,38 0,21

7. Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 203 218 2 709 915,76 2 946 661,00 0,11
NFI EMPIK M&F S.A. 203 218 2 709 915,76 2 946 661,00 0,11

Razem lokaty krajowe 41 968 233 2 335 769 432,02 2 572 803 955,80 98,37
8. Papiery wartoÊciowe emitowane przez Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, 
Mi´dzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju 4 500 15 658 560,00 17 145 000,00 0,66
EIB0526 2026-05-05 4 500 15 658 560,00 17 145 000,00 0,66

9. Akcje spó∏ek notowanych na gie∏dach paƒstw obcych 117 000 13 310 787,70 10 510 827,59 0,40
Erste Bank AG 43 500 6 031 666,79 4 686 547,46 0,18
OTP Bank Plc 58 500 6 243 024,00 4 847 255,47 0,19
Telefónica O2 Czech Republic A.S. 15 000 1 036 096,91 977 024,66 0,04

Razem lokaty zagraniczne 121 500 28 969 347,70 27 655 827,59 1,06

Warszawa, 31 marca 2011 r.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAÂNIENIA

I. Dane uzupe∏niajàce o pozycjach bilansu za poprzedni i bie˝àcy okres sprawozdawczy 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r.w odniesieniu do pozycji: 
1) „Ârodki pieni´˝ne na rachunkach bie˝àcych”; informacje o wielkoÊci: 0,00 0,00
a) Êrodków na rachunkach bie˝àcych w banku depozytariuszu 0,00 0,00
b) Êrodków na rachunkach bie˝àcych w innych bankach 0,00 0,00
c) Êrodków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu 0,00 0,00
d) Êrodków na rachunkach pomocniczych w innych bankach 0,00 0,00
e) waluty EUR 0,00 0,00
f) waluty USD 0,00 0,00
g) innych walut 0,00 0,00
h) Êrodków w drodze 0,00 0,00
i) innych Êrodków 0,00 0,00
2) „Ârodki pieni´˝ne na rachunku przeliczeniowym wp∏at”; informacje o wielkoÊci: 14 945 478,64 17 450 483,78
a) Ârodków wp∏aconych za cz∏onków 13 861 405,51 16 311 841,39
b) Ârodków wp∏aconych na rachunek rezerwowy 0,00 0,00
c) Ârodków wp∏aconych na rachunek premiowy 116 173,58 138 438,20
d) Ârodków wp∏aconych na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
e) Ârodków z tytu∏u otrzymanych wyp∏at transferowych 0,00 0,00
f) Innych Êrodków 967 899,55 1 000 204,19
3) „Ârodki pieni´˝ne na rachunku przeliczeniowym wyp∏at”; informacje o wielkoÊci Êrodków: 31 569,15 63 675,63
a) przeznaczonych na wyp∏aty transferowe 0,00 0,00
b) przeznaczonych na wyp∏aty osobom upowa˝nionym 31 569,15 63 675,63
c) na rzecz towarzystwa z tytu∏u naliczonego rachunku premiowego 0,00 0,00
d) na rzecz towarzystwa z tytu∏u rachunku rezerwowego 0,00 0,00
e) nienale˝nych 0,00 0,00
f) wycofanych z rachunku rezerwowego 0,00 0,00
g) wycofanych z rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
h) innych 0,00 0,00
4) „Nale˝noÊci z tytu∏u zbytych sk∏adników portfela inwestycyjnego”; 

informacje o wielkoÊci nale˝noÊci z tytu∏u sprzeda˝y: 0,00 21 920,07
a) akcji i praw z nimi zwiàzanych 0,00 21 920,07
b) obligacji skarbowych 0,00 0,00
c) bonów 0,00 0,00
d) pozosta∏ych obligacji 0,00 0,00
e) certyfikatów 0,00 0,00
f) bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
h) listów zastawnych 0,00 0,00
i) praw pochodnych 0,00 0,00
j) innych 0,00 0,00
5) „Nale˝noÊci z tytu∏u odsetek”; informacje o wielkoÊci odsetek od: 6 109,46 0,48
a) rachunków bankowych 1 320,42 0,48
b) sk∏adników portfela inwestycyjnego, w tym 4 789,04 0,00
- obligacji2 0,00 0,00
- depozytów bankowych 4 789,04 0,00
- bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
- listów zastawnych 0,00 0,00
- pozosta∏ych 0,00 0,00
c) kredytów 0,00 0,00
d) po˝yczek 0,00 0,00
e) innych 0,00 0,00
6) „Nale˝noÊci od towarzystwa”; informacje o wielkoÊci nale˝noÊci z tytu∏u: 0,00 0,00
a) rachunku rezerwowego 0,00 0,00
b) rachunku premiowego 0,00 0,00
c) rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
d) pokrycia niedoboru 0,00 0,00
e) innych 0,00 0,00
7) „Zobowiàzania z tytu∏u nabytych sk∏adników portfela inwestycyjnego”; 

informacje o wielkoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u nabycia: 0,00 3 525 835,10
a) akcji i praw z nimi zwiàzanych 0,00 3 525 835,10
b) obligacji skarbowych 0,00 0,00
c) bonów 0,00 0,00
d) pozosta∏ych obligacji 0,00 0,00
e) certyfikatów 0,00 0,00
f) bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
h) listów zastawnych 0,00 0,00

2) Odsetki nale˝ne od obligacji i listów zastawnych naliczone do dnia 31 grudnia 2009 roku w wysokoÊci 29 950 712,92 z∏ i 46 600,00 z∏ oraz naliczone do dnia 31 
grudnia 2010 roku w wysokoÊci 29 678 468,26 z∏ i 45 000,00 z∏ zosta∏y wykazane w Bilansie Funduszu pozycji I.1. Portfel inwestycyjny zgodnie z par. 16 ust. 5
Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych.
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAÂNIENIA - dalszy ciàg

i) praw pochodnych 0,00 0,00
j) innych 0,00 0,00
8) „Zobowiàzania z tytu∏u po˝yczek i kredytów”; informacje o wielkoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u zaciàgni´tych: 0,00 0,00
a) po˝yczek krótkoterminowych 0,00 0,00
b) kredytów d∏ugoterminowych 0,00 0,00
c) kredytów krótkoterminowych 0,00 0,00
d) innych 0,00 0,00
9) „Zobowiàzania wobec cz∏onków”; informacje o wielkoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u: 901 349,92 784 179,59
a) wp∏at 901 349,92 784 179,59
b) wyp∏at do zak∏adów emerytalnych 0,00 0,00
c) wyp∏at transferowych 0,00 0,00
d) pokrycia szkody 0,00 0,00
e) innych 0,00 0,00

10) „Zobowiàzania wobec towarzystwa”; informacje o wielkoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u: 1 823 528,30 1 834 798,47
a) wycofania nadp∏aty 0,00 0,00
b) op∏aty od sk∏adki 661 792,65 450 416,35
c) op∏at transferowych 0,00 0,00
d) op∏at za zarzàdzanie 1 161 735,65 1 384 382,12
e) op∏at z rachunku rezerwowego 0,00 0,00
f) innych 0,00 0,00

11) „Zobowiàzania pozosta∏e”; informacje o wielkoÊci zobowiàzaƒ z tytu∏u: 37 422,70 70 617,52
a) wyp∏at bezpoÊrednich 145,15 104,63
b) wyp∏at bezpoÊrednich ratalnych 0,00 0,00
c) innych 37 277,55 70 512,89

12) Informacje dotyczàce portfela inwestycyjnego, w tym
a) rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartoÊci nabycia oraz wartoÊci godziwej
Na dzieƒ 31 grudnia 2009 roku i na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku w portfelu Funduszu nie wyst´powa∏y pozycje dotyczàce  instrumentów pochodnych. 

II. Dane uzupe∏niajàce o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni                                        Od 1 stycznia do    Od 1 stycznia do
i bie˝àcy okres sprawozdawczy: 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r.

1) informacje o wielkoÊci przychodów z: 98 649 510,04 101 576 262,69
a) rachunków Êrodków pieni´˝nych 184 719,99 222 487,05
b) depozytów bankowych 984 725,29 1 624 462,83
c) obligacji 82 917 524,71 79 076 932,66
d) bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
e) listów zastawnych 1 306 400,00 1 030 400,00
f) kredytów 0,00 0,00
g) innych, w tym: 13 256 140,05 19 621 980,15

dywidend i udzia∏ów w zyskach 12 476 799,06 19 359 367,61
odpisu dyskonta od d∏u˝nych papierów wartoÊciowych nabytych poni˝ej wartoÊci nominalnej 720 396,00 153 011,80

2) informacje o dodatnich ró˝nicach kursowych; w podziale na: 1 305 076,14 984 691,57
a) uj´te w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji: 30 724,14 984 691,57

- akcji i praw z nimi zwiàzanych 30 724,14 984 691,57
- bonów 0,00 0,00
- obligacji 0,00 0,00
- certyfikatów 0,00 0,00
- bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
- jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
- listów zastawnych 0,00 0,00
- innych 0,00 0,00

b) uj´te w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji: 1 274 352,00 0,00
- akcji i praw z nimi zwiàzanych 1 274 352,00 0,00
- bonów 0,00 0,00
- obligacji 0,00 0,00
- certyfikatów 0,00 0,00
- bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
- jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
- listów zastawnych 0,00 0,00
- innych 0,00 0,00

3) „Wynagrodzenie depozytariusza”; informacje o wielkoÊci kosztów z tytu∏u: 512 684,18 609 395,58
a) refinansowania op∏at na rzecz innych podmiotów krajowych 71 069,68 86 810,82
b) refinansowania op∏at na rzecz subdepozytariuszy 0,00 0,00
c) op∏at za przechowywanie 433 516,18 515 349,66
d) op∏at za rozliczanie 7 767,00 6 696,00
e) weryfikacji wartoÊci jednostki 0,00 0,00
f) prowadzenia rachunków i przelewów 15,00 135,00
g) innych 316,32 404,10
4) informacje o ujemnych ró˝nicach kursowych, w podziale na: 33 747,57 246 148,82
a) uj´te w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji: 33 747,57 223 442,30

- akcji i praw z nimi zwiàzanych 33 747,57 223 442,30
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAÂNIENIA - dokoƒczenie

- bonów 0,00 0,00
- obligacji 0,00 0,00
- certyfikatów 0,00 0,00
- bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
- jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
- listów zastawnych 0,00 0,00
- innych 0,00 0,00

b) uj´te w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji: 0,00 22 706,52
_akcji i praw z nimi zwiàzanych 0,00 22 706,52
_bonów 0,00 0,00
_obligacji 0,00 0,00
_certyfikatów 0,00 0,00
_bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
_jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
_listów zastawnych 0,00 0,00
_innych 0,00 0,00

5) „Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji”; informacje o wielkoÊci zysku (straty) z: -55 363 256,21 13 189 128,34
a) akcji i praw z nimi zwiàzanych -57 712 818,61 10 170 039,44
b) obligacji skarbowych 2 186 500,00 3 019 088,90
c) bonów 163 062,40 0,00
d) pozosta∏ych obligacji 0,00 0,00
e) certyfikatów 0,00 0,00
f) bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
h) listów zastawnych 0,00 0,00
i) praw pochodnych 0,00 0,00
j) innych 0,00 0,00
6) „Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji”; 

informacje o wielkoÊci zysku (straty) z: 265 318 178,84 201 082 621,50
a) akcji i praw z nimi zwiàzanych 283 112 444,87 160 735 340,92
b) obligacji skarbowych -16 416 766,03 38 997 280,58
c) bonów 0,00 0,00
d) pozosta∏ych obligacji -1 377 500,00 1 350 000,00
e) certyfikatów 0,00 0,00
f) bankowych papierów wartoÊciowych 0,00 0,00
g) jednostek uczestnictwa 0,00 0,00
h) listów zastawnych 0,00 0,00
i) praw pochodnych 0,00 0,00
j) innych 0,00 0,00
7) „Przychody z tytu∏u pokrycia niedoboru”; informacje o wielkoÊci przychodów: 0,00 0,00
a) z rachunku rezerwowego 0,00 0,00
b) ze Êrodków towarzystwa 0,00 0,00
c) ze Êrodków cz´Êci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
d) ze Êrodków cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego 0,00 0,00
e) ze Êrodków cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego innych OFE 0,00 0,00
f) ze Êrodków Skarbu Paƒstwa 0,00 0,00
g) innych 0,00 0,00
III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwa 

w poprzednim i bie˝àcym okresie sprawozdawczym 20 545,31 32 660,43
1) koszty prowadzenia i obs∏ugi rachunków bankowych 0,00 0,00
2) koszty po˝yczek i kredytów 0,00 0,00
3) koszty przechowywania 17 216,94 27 607,34
4) koszty transakcyjne 3 128,37 4 753,09
5) koszty zarzàdzania 0,00 0,00
6) inne 200,00 300,00

IV. ROZLICZENIA Z ZAK¸ADEM UBEZPIECZE¡ SPO¸ECZNYCH
Opóênienia w przekazywaniu sk∏adek przez ZUS do otwartych funduszy emerytalnych
èród∏em wp∏at alokowanych do kapita∏u cz∏onkowskiego Funduszu w okresie sprawozdawczym zakoƒczonym dnia 31 grudnia 2010 roku sà sk∏adki emerytalne pochodzàce 
z nast´pujàcych êróde∏: 
1. Przekazywane w postaci przelewów Êrodków pieni´˝nych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Otrzymywane w ramach wp∏at transferowych w wyniku przystàpienia do Funduszu osób, które rozwiàza∏y umow´ cz∏onkowskà z innym otwartym funduszem emerytalnym

(zgodnie z obowiàzujàcymi zasadami rachunkowoÊci otwarte fundusze emerytalne wykazujà wartoÊç wp∏at z tytu∏u sk∏adek emerytalnych w wysokoÊci kwot faktycznie 
otrzymanych). Transfer sk∏adek na rzecz Funduszu jest poza kontrolà Towarzystwa.

Dane Agenta Transferowego Funduszu oraz ogólnie dost´pne informacje dotyczàce ca∏ego rynku otwartych funduszy emerytalnych wskazujà na fakt, i˝ dla pewnej liczby
Cz∏onków Funduszu sk∏adki nie zosta∏y przekazane przez ZUS lub sà przekazywane nieregularnie. Zapisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o przej´ciu przez Skarb Paƒstwa
zobowiàzaƒ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u nieprzekazanych sk∏adek do otwartych funduszy emerytalnych (Dz. U. 2003 r. Nr 149, poz. 1450 z póêniejszymi
zmianami) pozwoli∏y na zmniejszenie skutków nieprawid∏owoÊci jakie powsta∏y od momentu rozpocz´cia reformy systemu emerytalnego w Polsce dotyczàcych opóênieƒ
w przekazywaniu przez ZUS wp∏at na rzecz Cz∏onków Funduszu. Ustawa ta przesta∏a obowiàzywaç z dniem 31 grudnia 2008 roku. W 2010 roku ZUS przekazywa∏ do Funduszu
zaleg∏e sk∏adki w formie gotówkowej. Sprawozdanie finansowe uwzgl´dnia jedynie sk∏adki otrzymane w formie wp∏ywów na rachunek bankowy przeliczonych na 
jednostki rozrachunkowe do dnia 31 grudnia 2010 roku.
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Zwrot do ZUS nienale˝nych sk∏adek
Zgodnie z art. 100a ust.1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.) ka˝dy
otwarty fundusz jest zobowiàzany do zwrotu do ZUS nienale˝nie otrzymanych sk∏adek. W wyniku weryfikacji rozliczeƒ z p∏atnikami sk∏adek i dokonanych wp∏at na rachunki
cz∏onkowskie uczestników otwartych funduszy emerytalnych, ZUS zidentyfikowa∏ funkcjonowanie nadp∏at sk∏adek przekazanych w latach 1999-2009 do systemu emerytal-
nego, które ze wzgl´du na brak funkcjonalnoÊci systemu informatycznego ZUS, nie mog∏y zostaç wycofane w latach ubieg∏ych. Na podstawie informacji z dnia 13 grudnia
2010 roku przekazanej przez ZUS do PTE WARTA S.A. Zarzàd Towarzystwa uzyska∏ informacj´ o szacowanej kwocie nadp∏aconych przez ZUS sk∏adek za lata 
1999-2009 zakwalifikowanych do zwrotu z OFE WARTA. Nominalna wartoÊç sk∏adek zakwalifikowanych do zwrotu oszacowana przez ZUS wynosi na dzieƒ 30 listopada
2010 roku oko∏o 18,6 mln z∏ i w wyniku rozliczeƒ dokonanych w trakcie 2010 roku zmniejszy∏a si´ w stosunku do informacji na koniec 2009 roku o oko∏o 5,2 mln z∏. 
Szczegó∏owy sposób ustalania i rozliczenia podlegajàcych zwrotowi nienale˝nie otrzymanych sk∏adek jest regulowany przez art. 100a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.). Do dnia sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Fundusz
nie uzyska∏ od ZUS wszystkich wymaganych informacji, które umo˝liwia∏yby dokonanie przeliczenia jednostek rozrachunkowych na Êrodki pieni´˝ne podlegajàce wyp∏acie
z rachunków indywidualnych Cz∏onków Funduszu i wykazywanie ich jako zobowiàzania w Bilansie Funduszu. W zwiàzku z powy˝szym kwota zidentyfikowanych nadp∏at 
tj. oko∏o 18,6 mln z∏ jest zawarta w pozycji IV. „Kapita∏ funduszu” w Bilansie Funduszu i jest sukcesywnie wycofywana na podstawie informacji przekazywanych przez ZUS
do Funduszu. Ostateczna kwota zobowiàzania Funduszu jest ka˝dorazowo uzale˝niona od wartoÊci jednostki na dzieƒ dokonania umorzenia nienale˝nie przekazanych
sk∏adek. Na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku nierozliczona kwota zobowiàzania wykazana w Bilansie Funduszu z tytu∏u nienale˝nych sk∏adek wynosi oko∏o 784 tys. z∏.
Zgodnie z Ustawà z dnia 6 listopada 2008 roku og∏oszonà w Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz.1656) i obowiàzujàcà w pe∏ni
od dnia 15 stycznia 2009 roku o emerytur´ pomostowà mogà staraç si´ osoby, które nie przystàpi∏y do otwartego funduszu emerytalnego lub z∏o˝y∏y wniosek 
o przekazanie Êrodków z otwartego funduszu emerytalnego na dochody bud˝etu paƒstwa oraz spe∏ni∏y szereg innych wymagaƒ (patrz art. 4 Ustawy o emeryturach
pomostowych). Ustawa o emeryturach pomostowych zastàpi∏a wczeÊniejsze regulacje dotyczàce wczeÊniejszych emerytur.
W dniu 5 lutego 2009 roku wesz∏a w ˝ycie Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 8, poz. 38), opublikowana w dniu 21 stycznia 2009 roku. Znowelizowane zapisy art. 183 ust. 1
Ustawy dajà prawo do rezygnacji z cz∏onkostwa w otwartym funduszu emerytalnym osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 roku, które w latach 2009-2013
osiàgnà wiek uprawniajàcy do emerytury. Warunkiem jej uzyskania jest z∏o˝enie wniosku o przekazanie Êrodków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu
emerytalnym na dochody bud˝etu paƒstwa.
Wyp∏ata emerytur kapita∏owych
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o emeryturach kapita∏owych (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1507) w 2010 roku
otwarte fundusze kontynuowa∏y wyp∏at´ emerytur kapita∏owych. Na podstawie obecnie posiadanych informacji Zarzàd Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego
WARTA S.A. informuje, i˝ wartoÊç Êrodków wyp∏acanych w ramach Êwiadczeƒ z tytu∏u emerytur okresowych lub Êrodków zwracanych przez OFE WARTA do
Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nie ma istotnego wp∏ywu na wartoÊç aktywów netto Funduszu. Ârodki zwracane przez OFE WARTA do Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych sà rozliczane z bie˝àcymi nale˝noÊciami ZUS wobec OFE WARTA na podstawie zawiadomieƒ z ZUS.
Zmiany systemu emerytalnego
W dniu 25 marca 2011 roku Sejm uchwali∏ ustaw´ wprowadzajàcà zmiany w systemie emerytalnym, w tym m. in. nowelizacj´ Ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998
roku o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z póên. zm.). Powy˝sza nowelizacja obni˝y wysokoÊç sk∏adek przekazywanych przez
ZUS do otwartych funduszy emerytalnych z poziomu 7,3% do 2,3% podstawy wymiaru sk∏adki. W dniu 30 marca 2011 zmiany w systemie emerytalnym bez
poprawek przyjà∏ Senat i w tej chwili czekajà na podpis Prezydenta. Prezydent ma 21 dni na podpisanie zmian w przepisach i zarzàdza og∏oszenie przepisów noweli-
zujàcych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent mo˝e równie˝ wystàpiç do Trybuna∏u Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodnoÊci zmian 
w systemie emerytalnym z Konstytucjà, a tak˝e proponowane zmiany zawetowaç i przekazaç Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Zmiany wynikajàce z noweliza-
cji majà wejÊç w ˝ycie 1 maja 2011 roku.

V. INNE INFORMACJE
Prezentacja kapita∏u premiowego
Kapita∏ premiowy tworzony jest ze Êrodków wp∏acanych przez Towarzystwo zgodnie z art. 182a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji 
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.) oraz zgodnie z par. 12 punkt 7 Statutu Funduszu, Fundusz przekazuje na
rachunek premiowy Êrodki w wysokoÊci 0,0045% wartoÊci aktywów netto.
Towarzystwo uzyskuje prawo do cz´Êci Êrodków zgromadzonych na rachunku premiowym odpowiednio do osiàgni´tej 3-letniej stopy zwrotu. Podzia∏ Êrodków
wycofanych z rachunku premiowego odbywa si´ zgodnie z zapisami art. 182a ust. 3 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 34, poz. 189 z póên. zm.). Ârodki wycofane z rachunku premiowego, do których Towarzystwo naby∏o prawa sà przekazywane na rachunek rezerwowy. Ârodki
wycofane z rachunku premiowego, do których Towarzystwo nie naby∏o prawa zwracane sà do Funduszu i powi´kszajà wartoÊç jednostki rozrachunkowej.

Prezentacja kapita∏u rezerwowego
Kapita∏ rezerwowy tworzony jest na podstawie art. 181 ust. 1 i 2 ze Êrodków wycofanych z rachunku premiowego zgodnie z art. 182a ust. 3 Ustawy z dnia 28 sierpnia
1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.).
Towarzystwo uzyskuje prawo do wycofania Êrodków zgromadzonych na rachunku rezerwowym odpowiednio do osiàgni´tej 6-letniej stopy zwrotu, ustalonej zgodnie 
z art. 181a Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.). Ârodki, 
do których Towarzystwo naby∏o prawo, wycofywane sà z Funduszu odpowiednio w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub paêdziernika.

Prezentacja kapita∏u cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
Poczàwszy od 7 kwietnia 2004 roku oprócz Êrodków przechowywanych w Krajowym Depozycie Papierów WartoÊciowych S.A., Fundusz na mocy art. 184 ust. 3
Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.) zobligowany zosta∏ do
utrzymywania nie mniej ni˝ 0,3% i nie wi´cej ni˝ 0,4% wartoÊci aktywów netto na kapitale cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.
Kapita∏ cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego zosta∏ utworzony z cz´Êci Êrodków powsta∏ych po umorzeniu Êrodków rachunku rezerwowego w dniu 7 kwietnia
2004 roku zgodnie z Ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z póên. zm.).
Zgodnie z Uchwa∏à Zarzàdu Towarzystwa nr 22/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 roku, w dniu 7 kwietnia 2004 roku na rachunek cz´Êci dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego zosta∏y przekazane Êrodki z rachunku rezerwowego w wysokoÊci 0,35% wartoÊci aktywów netto Funduszu.

WartoÊç rachunku cz´Êci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

WartoÊç bilansowa 
kapita∏u cz´Êci dodatkowej 
Funduszu Gwarancyjnego 

w dniu wyceny 
7 kwietnia 2004 r.

2 947 530,20

Procent 
aktywów netto Funduszu 

w dniu wyceny 
7 kwietnia 2004 r.

0,35 %

Liczba jednostek kapita∏u
cz´Êci dodatkowej Funduszu

Gwarancyjnego na dzieƒ
bilansowy

31 grudnia 2010 r.

304 278,4735

WartoÊç jednostek 
uczestnictwa cz´Êci

dodatkowej Funduszu
Gwarancyjnego w dniu

wyceny 31 grudnia 2010 r.

9 450 889,39

Procent 
aktywów netto Funduszu 

na dzieƒ bilansowy
31 grudnia 2010 r.

0,30 %

Liczba jednostek kapita∏u 
cz´Êci dodatkowej 

Funduszu Gwarancyjnego 
w dniu wyceny 

7 kwietnia 2004 r.

156 036,5379



W zwiàzku z wycofaniem Êrodków Cz∏onków Funduszu z tytu∏u wyp∏at transferowych w listopadzie 2010 roku poziom Êrodków na rachunku cz´Êci dodatkowej
Funduszu Gwarancyjnego na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku mieÊci∏ si´ w przedziale 0,3% - 0,4% wartoÊci aktywów netto Funduszu i  nie wymaga∏ dop∏at Towarzystwa.

Zobowiàzania wobec Towarzystwa
W dniu 31 grudnia 2010 roku w Funduszu wystàpi∏o zobowiàzanie wobec Towarzystwa w kwocie 1 384 382,12 z∏ z tytu∏u wynagrodzenia za zarzàdzanie Funduszem
za miesiàc grudzieƒ 2010 roku oraz zobowiàzanie wobec Towarzystwa w kwocie 450 416,35 z∏ z tytu∏u op∏at od sk∏adek. Kwoty wynagrodzenia za zarzàdzanie oraz
op∏at od sk∏adek zosta∏y przekazane do Towarzystwa dniu 3 stycznia 2011 roku zgodnie z obowiàzujàcymi procedurami.

Op∏ata manipulacyjna
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku Towarzystwo pobra∏o ∏àcznà op∏at´ manipulacyjnà od sk∏adek cz∏onków zalokowanych do Funduszu 
w wysokoÊci 12 010 399,62 z∏. W analogicznym okresie roku poprzedniego pobrana op∏ata manipulacyjna wynosi∏a 17 353 367,56 z∏. 
W dniu 1 stycznia 2010 roku wesz∏a w ˝ycie Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1048), opublikowana w dniu
13 sierpnia 2009 roku. Zgodnie z art.1 ust. 1 ww. Ustawy zmianie uleg∏a stawka op∏aty manipulacyjnej potràcanej przed przeliczeniem sk∏adek na jednostki 
rozrachunkowe. Dotychczas obowiàzujàce stawki 4,5% i 7% zosta∏y zastàpione stawkà 3,5%.

Op∏ata za zarzàdzanie
W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku Fundusz poniós∏ koszty na rzecz Towarzystwa tytu∏em wynagrodzenia za zarzàdzanie w wysokoÊci 
15 435 130,82 z∏. W analogicznym okresie roku poprzedniego pobrana op∏ata za zarzàdzanie wynosi∏a 12 242 730,65 z∏. 
WejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 roku Ustawy z dnia 26 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz 
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1048), obni˝y∏o stawki op∏aty
za zarzàdzanie. Towarzystwo dostosowa∏o do nowych regulacji Statut Funduszu i poczàwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku pobiera op∏at´ wg znowelizowanych
zapisów prawa.

VI.  INFORMACJE O ZDARZENIACH, JAKIE WYSTÑPI¸Y W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 
I ICH WP¸YW NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Uj´cie dywidend od akcji zagranicznych wyra˝onych w walutach obcych
W 2010 roku dywidendy wyra˝one w walutach obcych by∏y ujmowane w ksi´gach OFE WARTA wed∏ug wartoÊci netto wraz z ewentualnym zwrotem cz´Êci lub
ca∏oÊci podatku od dywidend potràconego przez zagraniczne organy skarbowe. Zwrot cz´Êci lub ca∏oÊci podatku od dywidend nast´puje na podstawie wniosku
Towarzystwa do zagranicznych organów skarbowych w oparciu o zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych
pomi´dzy Rzeczpospolità Polskà a krajem siedziby emitenta. Do czasu wp∏ywu Êrodków na rachunek Funduszu, kwoty z tytu∏u zwrotu cz´Êci lub ca∏oÊci podatku 
od dywidend sà wykazywane w pozycji I. 3. b) „Aktywa - Nale˝noÊci z tyt. dywidend” Bilansu Funduszu.

Kontrola Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadzona w siedzibie Towarzystwa
W dniu 6 grudnia 2010 r. w siedzibie Towarzystwa rozpocz´∏a si´ kontrola przeprowadzana przez Komisj´ Nadzoru Finansowego. CzynnoÊci kontrolne trwa∏y do
dnia 23 grudnia 2010 roku. Okresem kontroli zosta∏a obj´ta dzia∏alnoÊç Towarzystwa i Funduszu od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 3 grudnia 2010 r. 
Zakres kontroli obejmowa∏ dzia∏alnoÊç Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A. oraz Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, a w szczególnoÊci:
1) inwestycje na rachunek w∏asny pracowników Towarzystwa,
2) modele wyceny instrumentów finansowych w dzia∏alnoÊci inwestycyjnej Funduszu,
3) plany finansowe PTE,
4) proces nabycia udzia∏ów w spó∏ce Net Fund Administration Sp. z o. o. oraz ich uj´cia w ksi´gach rachunkowych Towarzystwa,
5) obowiàzki informacyjne w zakresie zmian osób zatrudnionych przez PTE i podejmujàcych decyzje o sposobie lokowania aktywów OFE,
6) zlecanie podmiotom trzecim czynnoÊci z zakresu dzia∏alnoÊci Funduszu i Towarzystwa,
7) wyp∏aty okresowych emerytur kapita∏owych,
8) polityk´ prowadzenia, weryfikacji i zamykania tzw. martwych rachunków,
9) tworzenie rezerwy na zobowiàzania wobec ZUS z tytu∏u zwrotu sk∏adek oraz op∏at od sk∏adek cz∏onków Funduszu. 
W dniu 18 lutego 2011 roku Towarzystwo otrzyma∏o Protokó∏ kontroli, oznaczony numerem DIP/619/143/10/11/TD. Protokó∏ ten nie zawiera∏ jednak wniosków
pokontrolnych. Zgodnie z wiedzà Zarzàdu Towarzystwa na dzieƒ sporzàdzenia niniejszego sprawozdania finansowego Zarzàdowi nie sà znane istotne kwestie
zwiàzane z wynikami wy˝ej opisanej kontroli, majàce istotny wp∏yw na sprawozdanie finansowe.

VII. INFORMACJE O ZDARZENIACH, JAKIE WYSTÑPI¸Y W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM I ICH WP¸YW 
NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zwrot do ZUS nienale˝nych sk∏adek
Na podstawie informacji z dnia 15 marca 2011 r. przekazanej przez ZUS do PTE WARTA S.A. Zarzàd Towarzystwa uzyska∏ aktualnà informacj´ o szacowanej kwocie
nadp∏aconych przez ZUS sk∏adek za lata 1999 - 2009 zakwalifikowanych do zwrotu z OFE WARTA. Nominalna wartoÊç sk∏adek zakwalifikowanych do zwrotu 
oszacowana przez ZUS wynosi na dzieƒ 28 lutego 2011 roku oko∏o 17,9 mln z∏ i w wyniku rozliczeƒ dokonanych w grudniu 2010 roku oraz w styczniu i lutym 2011
roku zmniejszy∏a si´ o oko∏o 700 tys. z∏. 

Warszawa, 31 marca 2011 r.
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Warszawa, dnia 31 marca 2011 r.

OÂWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci Bank Polski Spó∏ka Akcyjna wype∏niajàc obowiàzki 

depozytariusza na rzecz Otwartego Funduszu Emerytalnego Warta, potwierdza zgodnoÊç 

danych dotyczàcych stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieni´˝nych i 

rachunkach papierów wartoÊciowych oraz po˝ytków z nich wynikajàcych, zawartych w 

sprawozdaniu finansowym Funduszu sporzàdzonym na dzieƒ 31 grudnia 2010 r., ze 

stanem faktycznym.

W imieniu PKO BP S.A.:
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OPINIA NIEZALE˚NEGO BIEG¸EGO REWIDENTA

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A.
1. PrzeprowadziliÊmy badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego za rok zakoƒczony dnia 31 grudnia 2010 roku Otwartego

Funduszu Emerytalnego WARTA („Fundusz”) z siedzibà w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, obejmujàcego wprowadzenie do spra-
wozdania finansowego, bilans sporzàdzony na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w aktywach
netto, zestawienie zmian w kapitale w∏asnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, zestawienie 
portfela inwestycyjnego wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia 2010 roku oraz dodatkowe informacje i objaÊnienia („za∏àczone spra-
wozdanie finansowe”).

2. Za rzetelnoÊç i jasnoÊç za∏àczonego sprawozdania finansowego, jak równie˝ za jego sporzàdzenie zgodnie z wymagajàcymi 
zastosowania zasadami (politykà) rachunkowoÊci oraz za prawid∏owoÊç ksiàg rachunkowych Funduszu odpowiada Zarzàd
Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego WARTA S.A. (zwanego dalej „Towarzystwem”), towarzystwa zarzàdzajàcego
Funduszem i reprezentujàcego Fundusz. Ponadto, Zarzàd Towarzystwa oraz cz∏onkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa sà zobo-
wiàzani do zapewnienia, aby za∏àczone sprawozdanie finansowe oraz informacja Zarzàdu Towarzystwa skierowana do cz∏onków
Funduszu („List Towarzystwa”) spe∏nia∏y wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1994 roku o rachunkowoÊci (Dz.U.
nr 152 z 2009, poz. 1223, z póên. zm - „ustawa o rachunkowoÊci”) i w wydanych na jej podstawie przepisach. Naszym zadaniem by∏o
zbadanie za∏àczonego sprawozdania finansowego oraz wyra˝enie, na podstawie badania, opinii o tym, czy jest ono we wszystkich
istotnych aspektach zgodne z wymagajàcymi zastosowania zasadami (politykà) rachunkowoÊci oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj´ majàtkowà i finansowà, jak te˝ wynik finansowy Funduszu oraz czy ksi´gi
rachunkowe stanowiàce podstaw´ jego sporzàdzenia sà prowadzone, we wszystkich istotnych aspektach, w sposób prawid∏owy.

3. Badanie za∏àczonego sprawozdania finansowego przeprowadziliÊmy stosownie do postanowieƒ:
• rozdzia∏u 7 ustawy o rachunkowoÊci,
• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajowà Rad´ Bieg∏ych Rewidentów w Polsce, w taki sposób, aby uzyskaç

racjonalnà pewnoÊç, czy sprawozdanie to nie zawiera istotnych nieprawid∏owoÊci. W szczególnoÊci, badanie obejmowa∏o
sprawdzenie - w du˝ej mierze metodà wyrywkowà - dokumentacji, z której wynikajà kwoty i informacje zawarte w za∏àczonym
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowa∏o równie˝ ocen´ poprawnoÊci przyj´tych i stosowanych przez Zarzàd Towarzystwa
zasad rachunkowoÊci i znaczàcych szacunków dokonanych przez Zarzàd, jak i ogólnej prezentacji za∏àczonego sprawozdania
finansowego. Uwa˝amy, ˝e przeprowadzone przez nas badanie dostarczy∏o nam wystarczajàcych podstaw do wyra˝enia opinii 
o za∏àczonym sprawozdaniu finansowym traktowanym jako ca∏oÊç.

4. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zakoƒczony dnia 31 grudnia 2009 roku by∏o przedmiotem naszego badania, 
w wyniku którego wydaliÊmy opini´ o tym sprawozdaniu finansowym datowanà na dzieƒ 31 marca 2010 roku z objaÊnieniem kwestii,
której obecny status opisujemy w punkcie 6 niniejszej opinii.

5. Naszym zdaniem za∏àczone sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:
• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego dzia∏alnoÊci gospodarczej za okres 

od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, jak te˝ sytuacji majàtkowej i finansowej badanego Funduszu na dzieƒ
31 grudnia 2010 roku;

• sporzàdzone zosta∏o zgodnie z wymagajàcymi zastosowania zasadami (politykà) rachunkowoÊci, wynikajàcymi z ustawy o rachun-
kowoÊci i wydanymi na jej podstawie przepisami, na podstawie prawid∏owo prowadzonych ksiàg rachunkowych;

• jest zgodne z wp∏ywajàcymi na form´ i treÊç sprawozdania finansowego przepisami prawa regulujàcymi przygotowanie sprawozdaƒ
finansowych oraz postanowieniami statutu Funduszu.

6. Nie zg∏aszajàc zastrze˝eƒ, zwracamy uwag´ na nast´pujàcà kwesti´ przedstawionà w punkcie IV dodatkowych informacji 
i objaÊnieƒ do za∏àczonego sprawozdania finansowego. Zgodnie z przepisami regulujàcymi rachunkowoÊç funduszy emerytalnych
Fundusz ujmuje w kapita∏ach Funduszu faktycznie otrzymane i przeliczone na jednostki rozrachunkowe wp∏aty na rachunek
bankowy z tytu∏u sk∏adek. Dane agenta transferowego Funduszu oraz ogólnie dost´pne informacje dotyczàce rynku funduszy
emerytalnych wskazujà na fakt, i˝ dla pewnej liczby cz∏onków Funduszu sk∏adki nie zosta∏y przekazane przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych lub by∏y przekazywane nieregularnie. Za∏àczone sprawozdanie finansowe uwzgl´dnia jedynie sk∏adki otrzymane 
w formie wp∏ywów na rachunek bankowy przeliczonych na jednostki rozrachunkowe do dnia 31 grudnia 2010 roku.

7. ZapoznaliÊmy si´ z Listem Towarzystwa sporzàdzonym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku 
i uznaliÊmy, ˝e informacje pochodzàce z za∏àczonego sprawozdania finansowego sà z nim zgodne. Informacje zawarte w LiÊcie
Towarzystwa uwzgl´dniajà postanowienia § 38, punkt 1 Rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowoÊci funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2007 roku, Nr 248, poz. 1847).

8. Do za∏àczonego sprawozdania finansowego do∏àczono oÊwiadczenie depozytariusza.

w imieniu
Ernst & Young Audit sp. z o.o.

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
nr ewidencyjny 130

Kluczowy Bieg∏y Rewident

Adam Fornalik
Bieg∏y rewident nr 9916   

Warszawa, dnia 31 marca 2011 roku
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