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NOTA PRAWNA
Niniejszy dokument jest materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy.
Powyższe informacje zostały umieszczone w celu reklamy i promocji oferowanych przez
SKARBIEC TFI Pracowniczych Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów
Oszczędnościowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych, a także IKE Profi oraz IKZE Profi,
Niniejszy materiał nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji
inwestycyjnej oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również
usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów
finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
a także nie jest forma świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.
Prezentowane w serwisie wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez
SKARBIEC TFI są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia
identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.
Wartość jednostek uczestnictwa poszczególnych subfunduszy może cechować się
umiarkowaną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane
techniki zarządzania.
Subfundusze wydzielone w ramach Skarbiec FIO nie gwarantują realizacji określonego celu
i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków,
Subfundusze mogą lokować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowanych,
poręczanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.
Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód
z inwestycji dostępne są pod numerem infolinii: (22) 588 18 43 oraz w serwisie skarbiec.pl.
Subfundusze wymienione w niniejszym materiale są wydzielone w ramach Skarbiec FIO,
Wymagane prawem informacje dotyczące Skarbiec FIO, w tym o czynnikach ryzyka
inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym Skarbiec FIO i kluczowych
informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI S.A., w serwisie skarbiec.pl
oraz w sieci sprzedaży.
SKARBIEC TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, SKARBIEC TFI S.A.
z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383,
kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.
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OPISY RYZYKA W FUNDUSZACH WYMIENIONYCH W OFERCIE
Skarbiec – Obligacja
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez
wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów
wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka
wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję
ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie
się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów
lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na
giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, może negatywnie wpływać na wartość aktywów
Subfunduszu.
Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów
Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić
do spadku aktywów Subfunduszu.
Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją
transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,
błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku
z tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym
niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują
strat na aktywie zabezpieczanym.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części
dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką
inwestycyjną Subfunduszu.
Skarbiec – III FILAR
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez
wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów
wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka
wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję
ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie
się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów
lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
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Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na
giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót, może negatywnie wpływać na wartość aktywów
Subfunduszu.
Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów
Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić
do spadku aktywów Subfunduszu.
Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją
transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,
błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku
z tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym
niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują
strat na aktywie zabezpieczanym.
Inne istotne ryzyka Subfundusz stosuje strategię alokacji aktywów, która zakłada, że udział części
akcyjnej wynosi nie mniej niż 10% i nie więcej niż 50% aktywów. Oznacza to, że nawet w okresach
dekoniunktury na rynku akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz
inne instrumenty o wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się
dekoniunktury na giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części
dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką
inwestycyjną Subfunduszu.
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez
wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów
wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka
wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję
ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie
się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów
lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na
giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży
dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu
na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny, co
z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów
Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić
do spadku aktywów Subfunduszu.
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Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku z
tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym
niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują
strat na aktywie zabezpieczanym.
Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją
transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,
błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Inne istotne ryzyka Subfundusz stosuje strategię alokacji Aktywów, która zakłada, że udział części
akcyjnej wynosi minimum 66% Aktywów. Oznacza to, że nawet w okresach dekoniunktury na rynku
akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będą wchodzić akcje oraz inne instrumenty o
wysokim ryzyku inwestycyjnym. Może to prowadzić, wobec utrzymującej się dekoniunktury na
giełdzie, do wahań i spadków wartości Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części
dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką
inwestycyjną Subfunduszu.
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez
wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów
wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka
wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję
ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie
się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów
lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa.
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na
giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży
dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu
na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny, co
z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta Istnieje ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów
Subfunduszu ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić
do spadku aktywów Subfunduszu.
Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku z
tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawią się dodatkowe ryzyka, w tym
niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują
strat na aktywie zabezpieczanym.
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Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją
transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,
błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Inne istotne ryzyka Subfundusz stosuje strategię alokacji aktywów, która zakłada, że udział części
akcyjnej waha się w granicach 66%-100%. Oznacza to, że nawet w okresach dekoniunktury na rynku
akcji w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu wchodzić będą akcje oraz inne instrumenty o
wysokim ryzyku inwestycyjnym. Prowadzić to może, wobec utrzymującej się dekoniunktury na giełdzie,
do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części
dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką
inwestycyjną Subfunduszu.
Subfundusze Skarbiec PPK
Ryzyka mające istotne znaczenie dla Subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez
wskaźnik:
Ryzyko kredytowe Ryzyko związane z trwałą lub czasową utratą przez emitentów papierów
wartościowych zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. W skład tej kategorii ryzyka
wchodzi również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję
ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych emitenta. Pogorszenie
się kondycji finansowej emitentów papierów wartościowych lub obniżenie ratingu dla tych papierów
lub emitentów może w efekcie powadzić do spadków wartości Jednostek Uczestnictwa
Ryzyko płynności Ograniczona płynność instrumentów finansowych związana z niskimi obrotami na
giełdzie lub rynku, na którym dokonywany jest obrót uniemożliwiają dokonanie zakupu lub sprzedaży
dużego pakietu papierów wartościowych czy instrumentów w krótkim czasie bez znacznego wpływu
na cenę, w efekcie ograniczona płynność może negatywnie wpływać na możliwe do uzyskania ceny, co
z kolei może prowadzić do wahań i spadków wartości jednostki uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta Ryzyko związane z możliwością niewywiązania się kontrpartnerów Subfunduszu
ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów, co może prowadzić do spadku
aktywów Subfunduszu.
Ryzyko związane z możliwością nabywania przez Subfundusz Instrumentów Pochodnych W związku z
tym, że Subfundusz może nabywać Instrumenty Pochodne, pojawiają się dodatkowe ryzyka, w tym
niewłaściwego zabezpieczenia, oznaczające, że zyski na Instrumencie Pochodnym nie zrekompensują
strat na aktywie zabezpieczanym.
Ryzyko operacyjne Istnieje ryzyko wystąpienia strat związanych z błędną lub opóźnioną realizacją
transakcji w wyniku nieadekwatnych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich,
błędów systemów, a także w wyniku zdarzeń zewnętrznych.
Szczegółowe informacje dotyczące ryzyk znajdują się w prospekcie informacyjnym Funduszu w części
dotyczącej Subfunduszu w punkcie opisującym ryzyka inwestycyjne związane z przyjętą polityką
inwestycyjną Subfunduszu
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DOŚWIADCZENIE SKARBIEC TFI
Skarbiec TFI S.A. działa w oparciu o licencję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 17 lipca
1997 roku, powstało jako szóste towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce. Towarzystwo
w swojej historii wprowadziło na rynek kilkanaście innowacji produktowych, w tym pierwszy
pracowniczy program emerytalny, pierwszy fundusz parasolowy, pierwszy fundusz inwestycyjny
zamknięty czy pierwszy fundusz rynku pieniężnego.
Skarbiec TFI S.A. jest drugim największym, niezależnym TFI na polskim rynku i jednocześnie trzecim
najstarszym, wciąż istniejącym TFI.
Akcjonariuszem Skarbiec TFI, posiadającym 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy, jest SKARBIEC Holding S.A., którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów
Wartościowych od 2014 roku.
Misją Towarzystwa jest wniesienie znacznego wkładu w rozwój rynku funduszy inwestycyjnych
w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Pragniemy to osiągnąć, świadcząc usługi na wysokim
poziomie, oferując innowacyjne produkty.
Filozofia inwestycyjna Towarzystwa zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie portfelami
inwestycyjnymi funduszy według ściśle określonych reguł. Stosujemy oportunistyczne podejście
do selekcji instrumentów finansowych, które pozwala nam osiągać ponadprzeciętne wyniki
inwestycyjne zarządzanych przez nas funduszy. Jako jedni z nielicznych uczestników polskiego rynku,
bezpośrednio i aktywnie działami na giełdach zagranicznych.
Według stanu na dzień 31.12.2021 r. Skarbiec TFI S.A. zarządzało 37 funduszami i subfunduszami
skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 8 funduszami dedykowanymi; w których
zgromadzono aktywa o wartości blisko 7 mld złotych, co plasuje SKARBIEC TFI na 9 pozycji na rynku
funduszy inwestycyjnych w Polsce.
Od 2019 Skarbiec TFI posiada w swojej ofercie fundusz Skarbiec PPK SFIO, będąc jedną z 20 instytucji
finansowych w Polsce uprawnionych do oferowania pracowniczych planów kapitałowych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
O jakości procesu zarządzania świadczą liczne wyróżnienia otrzymywane przez Skarbiec TFI na
przestrzeni lat:

1998
Rating „Am” dla Skarbiec-Kasa (Standard&Poor’s).

2000
Skarbiec-Obligacja, Najlepszy produkt finansowy roku 1999 (Kapituła Zachodniopomorskiego
Forum Finansowego w Szczecinie).
Statuetka Gepardów, Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2000 roku (Prawo
i Gospodarka i Gazeta Bankowa).
Skarbiec-Obligacja – statuetka Byka i Niedźwiedzia Gazety Giełdy Parkiet (najlepszy fundusz
obligacji 2000 roku).
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2001
Skarbiec-Waga najlepiej zarządzany fundusz zrównoważony („Puls Biznesu”).

2003
Statuetka Byka i Niedźwiedzia, najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2002 roku
(„Gazeta Giełdy PARKIET”).
Skarbiec TFI Najlepszą Instytucją Finansową roku 2002 – za wprowadzenie Skarbiec-Obligacja Plus
(Pieniądz).
Skarbiec-Akcja, II miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych funduszy akcyjnych (Puls Biznesu).
Skarbiec-Waga, I miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych funduszy zrównoważonych (Puls
Biznesu).

2004
Skarbiec-Waga, I miejsce w rankingu najlepiej zarządzanych funduszy zrównoważonych (Puls
Biznesu).
Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku (Home&Market).

2008
Skarbiec-Akcja I miejsce wśród funduszy akcji polskich (miesięcznik „FORBES”).

2009
Skarbiec-Akcji Nowej Europy I miejsce wśród funduszy akcji (Rzeczpospolita, Moje Pieniądze).
Skarbiec-Aktywnej Alokacji najlepszy fundusz aktywnego zarządzania (Rzeczpospolita, Moje
Pieniądze).

2010
Skarbiec-Depozytowy najlepszym wśród funduszy papierów dłużnych (Analizy Online).
Skarbiec-Top Funduszy Akcji najlepszym wśród funduszy akcji zagranicznych (Rzeczpospolita, Moje
Pieniądze).

2011
Skarbiec-Alternatywny najlepszym funduszem inwestycyjnym III kwartału (Expander Advisors)

2012
Skarbiec-III Filar najlepszy pośród funduszy polskich mieszanych stabilnego wzrostu (Puls Biznesu).
Skarbiec-Waga liderem w kategorii fundusze mieszane polskie zrównoważone (Puls Biznesu).
Skarbiec-Spółek Wzrostowych najlepszy w kategorii funduszy akcji europejskich rynków
wschodzących (Analizy Online).
Skarbiec-Obligacyjny FIZ najlepszym funduszem polskich papierów dłużnych (Analizy Online).

2013
Zarządzający Subfunduszu Skarbiec-Spółek Wzrostowych, jednym z najlepszych zarządzających
rankingu Gazety Giełdy Parkiet.

2014
Alfa nagroda Analiz Online dla Subfunduszu Skarbiec-Spółek Wzrostowych.

2015
Subfundusz Skarbiec-III Filar najlepszym funduszem stabilnego wzrostu w 2014 r.

2017
Skarbiec-Obligacja nominowany do nagrody ALFA 2016 w kategorii najlepszy fundusz polskich
papierów skarbowych.
Skarbiec-III Filar z Ratingiem 5 gwiazdek Analiz Online.

2018
Statuetka Alfa 2017 dla Grzegorza Zatryba, zarządzającego subfunduszem Skarbiec-Obligacja.
Złoty Portfel dla Grzegorza Zatryba, zarządzającego Skarbiec-Obligacja.
Złoty Portfel dla Bartosza Szymańskiego, zarządzającego Skarbiec-Spółek Wzrostowych.

2019
Statuetkę Alfa 2018 uzyskał Michał Stalmach, zarządzający subfunduszem Skarbiec-Małych
i Średnich Spółek.
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2020
Statuetkę Alfa 2019 uzyskał Michał Stalmach, zarządzający subfunduszem Skarbiec-Małych i
Średnich Spółek.
Wyróżnienie w konkursie Alfa 2019 uzyskali Grzegorz Zatryb i Mateusz Roda, zarządzający
subfunduszem Skarbiec Konserwatywny.
Wyróżnienie w konkursie Alfa 2019 kategorii najlepsze TFI 2019 roku.
Tytuł najlepszego TFI 2019 roku – Dziennik Rzeczpospolita

2021
Złote portfele dla Skarbiec-Małych i Średnich Spółek i Skarbiec Spółek Wzrostowych
Wyróżnienie w konkursie Alfa 2020 dla Skarbiec III Filar
SKARBIEC TFI liderem pod względem wyników inwestycyjnych PPK za 2020 r.
Statuetkę Alfa 2020 uzyskał Michał Stalmach (trzeci rok z rzędu), zarządzający subfunduszem
Skarbiec-Małych i Średnich Spółek.
Statuetka Alfa 2020 dla Skarbiec Konserwatywny– Analizy.pl
Statuetka Alfa 2020 dla najlepszego TFI 2020 roku – Analizy.pl

DOŚWIADCZENIE SKARBIEC TFI W OBSŁUDZE PRODUKTÓW
EMERYTALNYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
Skarbiec TFI S.A. było pierwszym w Polsce pracodawcą (i jednocześnie pierwszym zarządzającym),
który uzyskał wpis do rejestru pracowniczych programów emerytalnych prowadzonego przez organ
nadzoru, co nastąpiło jeszcze w 1999 roku.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Skarbiec TFI prowadził PPE dla 10 pracodawców, w których zostało
zgromadzone 41,97 mln aktywów. Nasi Klienci PPE to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Związek Banków Polskich (rejestracja: 3 sierpnia 2001 r.)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu (rejestracja: 24 grudnia
2003 r.)
www.iuslaboris.pl Sp. z o.o. (rejestracja: 6 listopada 2018 r.)
EBM-PAST Poland Sp. z o.o. (rejestracja: 11 grudnia 2018 r.)
Wood - Mizer Industries Sp. z o.o. (rejestracja: 21 grudnia 2018 r.)
Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu (rejestracja: 30 stycznia 2019 r.)
JAMF Software Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rejestracja: 26 lutego 2019 r.)
"Yves Rocher Polska" Sp. z o.o. (rejestracja: 08 marca 2019 r.)
PRESS GLASS S.A. z siedzibą w Nowej Wsi (rejestracja: 12 marca 2019 r.)
Greinplast Plus sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krasnem (rejestracja przejęcia: 22 kwietnia 2021 r.)

Na naszej stronie https://www.skarbiec.pl/pracowniczy-program-emerytalny/ udostępnione zostały
referencje otrzymane od Związku Banków Polskich, od www.iuslaboris.pl Sp. z o.o. oraz od MPWiK
Wrocław, które potwierdzają kompetencje Skarbiec TFI w zakresie oferowania pracowniczych
programów emerytalnych oraz zarządzania ich aktywami.
Skarbiec TFI oferuje także inne produkty dedykowane oszczędzaniu na różne cele, w tym emerytalne,
które są dystrybuowane przez banki (między innymi mBank S.A.) oraz współpracujących ze Skarbiec
TFI partnerów. W rozwiązaniach tych na koniec października 2021 r. zostało zgromadzone łącznie
648,38 mln złotych aktywów.
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Poniższa tabela obrazuje stan aktywów w poszczególnych produktach i liczbę uczestników
na 31.12.2021 r.
Produkty emerytalne i
oszczędnościowe

Wartość aktywów (w mln zł)

Liczba uczestników

IKE

421,49

9 789

IKZE

16,56

783

PPE

41,97

3 871

PSO

121,86

3 830

PPO

5,35

162

PPK

25,14

>11 000

Razem

648,38

>29 000

INFORMACJA O ZARZĄDZAJĄCYCH SUBFUNDUSZAMI W RAMACH PPE
Grzegorz Zatryb
Zarządzający subfunduszem:
Skarbiec Obligacja
Na rynku finansowym pracuje od 1991 roku, z czego przez większość czasu zajmuje
się rynkiem dłużnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach, a następnie jako zarządzający
w CAIB Securities oraz Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Asset
Management, gdzie zarządzał portfelami dłużnymi klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
W latach 1998-2000 jako Dyrektor Biura Skarbu w TUiR WARTA odpowiadał za zarządzanie aktywami
ubezpieczyciela. Współtworzył także WARTA TFI. W latach 2002-2008 pracował jako Wiceprezes
Zarządu w PTE Skarbiec Emerytura, gdzie do jego zadań należało między innymi zarządzanie częścią
dłużną portfela OFE Skarbiec-Emerytura oraz nadzorowanie całości procesu inwestycyjnego. Grzegorz
Zatryb w Skarbiec TFI od 2010 roku zarządza strategiami dłużnymi, oraz nadzoruje zarządzanie
funduszami rynku kapitałowego. Zarządzany przez niego fundusz Skarbiec Obligacja został nagrodzony
Złotym Portfelem Gazety Giełdy „Parkiet” oraz Alfą Analiz.pl w 2018 roku, zaś Skarbiec Konserwatywny
otrzymał od Analiz.pl wyróżnienie w 2020 roku. W roku 2021, zarządzany przez Grzegorza Zatryba,
fundusz Skarbiec Konserwatywny zdobył tytuł ALFA 2020.
Krzysztof Cesarz
Zarządzający subfunduszami:
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec III Filar
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość.
Karierę zawodową rozpoczął w 2008 roku w IPOPEMA TFI. Kontynuował ją w EQUES Investment TFI na
stanowisku Dyrektora Zespołu Akcji, a następnie w ESALIENS TFI na stanowisku Dyrektora
Inwestycyjnego. Zarządzał funduszami i portfelami inwestującymi w spółki notowane na GPW oraz
funduszami poszukującymi okazji inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. W inwestycjach
zagranicznych koncentruje się na spółkach związanych z długoterminowymi trendami: społecznymi,
technologicznymi czy medycznymi. Uzyskał Złoty Portfel za najlepszy fundusz akcji polskich w 2014
roku. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 319 oraz certyfikaty Chartered Financial Analyst
(CFA) i Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA).
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Mateusz Roda
Zarządzający subfunduszem
Skarbiec Obligacja
Skarbiec III Filar
Doradca inwestycyjny oraz makler papierów wartościowych. Doświadczenie
zawodowe zdobywał w Pekao Investment Banking. Od października 2017 roku pracuje jako
zarządzający w Skarbiec TFI S.A.

Adam Czorniej
Zarządzający subfunduszem
Skarbiec III Filar
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem
kapitałowym związany od ponad 15 lat. Karierę zawodową rozpoczął w Pekao Investment Banking.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ipopema Securities, Raiffeisen Bank oraz Vestor Dom Maklerski
zajmując się obsługą podmiotów instytucjonalnych w zakresie transakcji na rynkach akcji i obligacji.
Uczestniczył w wielu projektach pozyskiwania finansowania typu IPO, SPO, ABB, emisji obligacji
korporacyjnych. W Skarbiec TFI odpowiada za zarządzaniem pozycją walutową i płynnością funduszy.
Jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych oraz maklerem nadzorującym. Po godzinach
pasjonat kolarstwa.

Paulina Brandstätter
Zarządzająca subfunduszem
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalność Analityk
Finansowy i Zarządzania Ryzykiem. Karierę zawodową rozpoczęła w 2011 Skarbiec TFI
S.A. na stanowisku Analityka w Zespole Kontroli Ryzyka Inwestycyjnego. Od października 2014 na
stanowisku młodszego Analityka w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Bartosz Szymański
Zarządzający subfunduszem:
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Zarządzający funduszem Bartosz Szymański to specjalista z 15 letnim
doświadczeniem opartym na analizie spółek i inwestycjach kapitałowych. Pasjonat
nowoczesnych technologii i analityk nowych trendów w światowej gospodarce. Karierę zawodową
rozpoczął w 2005 roku w Union Investment TFI. Doświadczenie zawodowe zdobywał również
w Millennium Dom Maklerski oraz Opera TFI. W Skarbiec TFI od 2011 roku jako Analityk, a od 2015
roku jako Zarządzający. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku
Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, specjalność Międzynarodowe Zarządzanie Finansowe.
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Michał Cichosz
Zarządzający subfunduszem:
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na specjalności Inwestycje
Kapitałowe oraz Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Od 2009 roku posiada tytuł
Chartered Financial Analyst (CFA). Karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005
roku, gdzie był kolejno inspektorem, a następnie analitykiem. W latach 2008-2010 pracował w Aviva
Investors Poland gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy akcyjnych oraz
analizowanie spółek z sektora budowlanego, konsumenckiego oraz z branży mediowej. W latach 20112015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Departamencie Zarządzania
Aktywami. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI. Od grudnia 2018 roku w Skarbiec TFI.

Tomasz Piotrowski
Zarządzający subfunduszem:
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku Finanse
i Bankowość i programu Master Studies in Finance. Stypendysta programu Erasmus
na Uniwersytecie Malardalen w Szwecji. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku, w DWS Polska TFI
S.A. (Grupa Deutsche Bank) - początkowo jako Analityk Rynku Akcji, a od 2009 r. na stanowisku
Zarządzający Funduszami / Analityk, gdzie zajmował się m.in. funduszami funduszy (FoF), zarządzaniem
pozycją walutową TFI (spot, hedging), zarządzaniem płynnością funduszy i planowaniem strategii
inwestycji zagranicznych funduszy. W latach 2010-2015 w Skarbiec TFI zatrudniony na stanowisku
Analityka w Departamencie Doradztwa i Analiz zajmując się spółkami z m.in. z branży ropy i gazu,
wydobycia, przemysłu i IT, następnie w Departamencie Zarządzania Aktywami jako Analityk
i Zarządzający. W latach 2015-2018 zarządzający w Trigon TFI odpowiedzialny za autorskie fundusze
Globalni Liderzy Wzrostu FIZ oraz Medycyny i Innowacji FIZ. Od grudnia 2018 roku ponownie
w Skarbiec TFI.

ROZWIĄZANIA INWESTYCYJNE PROPONOWANE W RAMACH PPE
W ramach standardowej oferty Pracowniczych Programów Emerytalnych zarządzanych przez
SKARBIEC TFI S.A. udostępniamy następujące subfundusze:

Subfundusz

Wskaźnik
ryzyka
(SRRI)

Polityka inwestycyjna

3

Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty
dłużne, z czego min. 66% stanowią papiery wartościowe
emitowane lub poręczone przez Skarb Państwa, zaś jego
celem jest osiąganie stabilnych, długoterminowych zysków
z zachowaniem zasady minimalizacji ryzyka. Do portfela
nabywane są także lokaty denominowane w walutach
obcych o ile zapewniają wyższą dochodowość niż złotowe.
Statut dopuszcza lokowanie do 20% aktywów w obligacje
emitowane przez przedsiębiorstwa i banki, z zachowaniem

Skarbiec Obligacja
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odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Pozycje
walutowe są zabezpieczane przed ryzykiem kursowym.
Skarbiec III Filar

4

Subfundusz inwestuje przede wszystkim na polskim rynku
papierów wartościowych. Prowadzi konserwatywną
politykę inwestycyjną, w ramach której zaangażowanie w
akcje nie może przekroczyć 50% aktywów. W skład części
akcyjnej wchodzą akcje renomowanych polskich spółek o
największej kapitalizacji i płynności. Część dłużna oparta
jest polskim długu skarbowym oraz papierach
korporacyjnych emitentów krajowych. W ograniczonym
zakresie Subfundusz inwestuje poza granicami Polski
minimalizując ryzyko walutowe. Dzięki elastycznej strategii
może dostosowywać się do bieżącej sytuacji rynkowej i
ograniczać ryzyko inwestora.

6

Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek umożliwia
zainwestowanie w polskie spółki, które w największym
stopniu korzystają z ożywienia gospodarczego i działają w
sektorach, gdzie potencjał wzrostu jest największy.
Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek
wchodzących w skład indeksów mWIG40 i sWIG80.
Wyróżnikiem funduszu, jest wysoka waga przypisywana
płynności walorów nabywanych do portfela.

7

Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych czerpie zysk z
inwestycji w akcje spółek o wysokim potencjale rozwoju. W
centrum zainteresowania są walory firm, które cechuje
konkretny rodzaj przewagi konkurencyjnej, pozwalającej
konsekwentnie zwiększać udziały w rynku oraz akcje tych
spółek, które osiągają ponadprzeciętne zwroty na
zainwestowanym kapitale. W związku z tym, że na polskim
rynku niewiele firm spełnia te kryteria, znaczną część
portfela stanowią akcje podmiotów zagranicznych.

Skarbiec Małych i
Średnich Spółek

Skarbiec Spółek
Wzrostowych
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W oparciu o wskazane subfundusze, w Pracowniczych Programach Emerytalnych tworzonych przez
SKARBIEC TFI, uczestnicy PPE mogą inwestować w sposób indywidualny lub w ramach przygotowanych
portfeli inwestycyjnych.

STRATEGIA INDYWIDUALNA:
Rozwiązanie, w którym każdy uczestnik PPE sam wybiera subfundusze (spośród dostępnych w ramach
danego PPE), w które inwestowane są jego składki. W przypadku wyboru więcej niż jednego funduszu
– pracownik określa także podział składek pomiędzy poszczególnymi funduszami z dokładnością do
10%.
PORTEL MODELOWY BEZPIECZNY:

Portfel bazujący na subfunduszach Skarbiec Obligacja i Skarbiec III
Filar, w którym całkowita ekspozycja na rynek papierów
skarbowych w portfelu wynosi minimum 85%. Portfel dedykowany
jest uczestnikom ceniącym sobie niskie ryzyko inwestycyjne

PORTEL MODELOWY STABILNY:

Portfel bazujący na subfunduszach Skarbiec Obligacja, Skarbiec III
Filar i Skarbiec Spółek Wzrostowych, w którym całkowita
ekspozycja na rynek papierów skarbowych w portfelu wynosi
minimum 65% ale nie więcej niż 75%

PORTFEL MODELOWY AKTYWNY:

Portfel bazujący wyłącznie na subfunduszach akcyjnych
inwestujących na polskim i zagranicznych rynkach akcji.
Dedykowany uczestnikom oczekującym wysokich stóp zwrotu
w długim terminie i równocześnie akceptującym wysokie ryzyko
inwestycyjne.
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MODEL CYKLU ŻYCIA:

Strategia inwestycyjna oparta na redukcji ryzyka
inwestycyjnego w miarę upływu wieku uczestnika w
myśl zasady, że wraz z wiekiem uczestnika maleje w
jego portfelu udział akcji na korzyść instrumentów
bezpiecznych.

Model cyklu życia w Skarbiec TFI bazuje tylko na 3 subfunduszach, każdemu okresowi życia jest
przyporządkowany jeden subfundusz.
Wiek uczestnika (w latach)

Subfundusz

> 50

51 – 55

< 56

Skarbiec Spółek Wzrostowych

100%

0%

0%

Skarbiec III Filar

0%

100%

0%

Skarbiec Obligacja

0%

0%

100%

Wymienione rozwiązania mogą być dostępne w ramach jednego Programu – tak, aby każdy uczestnik
danego PPE mógł wybrać sposób inwestowania składek najlepiej dostosowany do jego potrzeb.
Dla osób niezdecydowanych - narzędziem ułatwiającym wybór strategii inwestycyjnej może być
indywidualna ankieta profilująca, gdzie po udzieleniu kilku odpowiedzi, klientowi zostanie
zaprezentowany jego profil ryzyka wraz z proponowanym składem portfela inwestycyjnego
(https://www.skarbiec.pl/ankieta-profilowana/).

W ramach PPE możemy rozszerzyć liczbę dostępnych subfunduszy i portfeli inwestycyjnych, tak aby
oferta inwestycyjna była jeszcze lepiej dopasowana do oczekiwań uczestników programu.

DODATKOWE BENEFITY OFEROWANE UCZESTNIKOM PPE
ZARZĄDZANYCH PRZEZ SKARBIEC TFI.
SKARBIEC TFI oferuje kompleksowe podejście do zagadnień związanych z oszczędzaniem na cele
emerytalne, dlatego w ramach dodatkowych benefitów przygotowaliśmy dla uczestników PPE
specjalną ofertę Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE Profi) oraz Indywidualnych Kont
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE Profi) umożliwiających uczestnikom PPE korzystanie z ustawowo
regulowanych ulg podatkowych.
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IKE Profi i IKZE Profi oparte są na dostępnych w ramach PPE modelach inwestycyjnych, a dzięki
obniżonemu wynagrodzeniu za zarządzanie oraz brakowi opłat manipulacyjnych stanowią interesującą
alternatywę dla IKE i IKZE ogólnodostępnych na rynku.

WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE
Im niższe wynagrodzenie za zarządzanie tym większa część zysku zostaje w portfelu klienta funduszu,
dlatego na potrzeby Pracowniczych Programów Emerytalnych wprowadziliśmy specjalną kategorię
jednostek uczestnictwa (kategoria PPE) o obniżonej stawce wynagrodzenia za zarządzanie stosowaną
także w ramach IKE Profi i IKZE Profi.
Jej wysokość (w skali roku) podaje poniższa tabela:
Fundusz /Subfundusz
Skarbiec Obligacji
Skarbiec III Filar
Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec Małych i Średnich Spółek

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie
Aktualnie pobierana
0,35%
0,55%
0,60%
0,60%

Opłata max.
0,60%
0,60%
0,60%
0,60%

Żadnym dodatkowym opłatom nie podlegają: wpłaty do PPE/IKE/IKZE, wypłaty, wypłaty transferowe,
zwrot a także zmiana sposobu inwestowania przez uczestnika.
Oprócz wynagrodzenia za zarządzanie, subfundusze, na zasadach określonych w Statucie funduszu
Skarbiec FIO oraz Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych mogą pokrywać ze swoich
aktywów następujące koszty związane z funkcjonowaniem Subfunduszu:
L.p.
1.
2.

Rodzaj kosztu
prowizje i opłaty na rzecz firm inwestycyjnych lub banków, z których korzysta fundusz,
zawierając transakcje w ramach lokowania aktywów,
prowizje i opłaty związane z umowami i transakcjami funduszu, zawieranymi w ramach
lokowania aktywów funduszu,

3.

prowizje i opłaty związane z przechowywaniem aktywów funduszu,

4.

prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych, z których usług
fundusz korzysta w ramach lokowania aktywów funduszu,

5.

wynagrodzenie depozytariusza funduszu.

WYNIKI SUBFUNDUSZY OFEROWANYCH W RAMACH PPE
Wyniki inwestycyjne poszczególnych subfunduszy Skarbiec FIO oferowanych w ramach PPO (dane na
dzień 31.12.2021 r.). Dla okresu 5 i 10 lat, ze względu na brak historii notowań „kategorii PPE”,
prezentujemy wyniki kategorii A:
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Nazwa subfunduszy
Skarbiec Obligacja
Skarbiec III Filar

Wskaźnik
ryzyka
YTD
(SRRI)
3
-9,15%
4
-4,26%

„Kategoria PPE”

Kategoria A

3M

6M

1R

3 lata

5 lat

10 lat

-6,80%

-6,63%

-9,15%

2,38%

5,87%

30,68%

-6,09%

-5,24%

-4,26%

38,62%

28,56%

67,41%

Skarbiec Małych i Średnich Spółek

6

17,25%

-5,87%

-2,61%

17,25%

151,27%

125,82%

287,83%

Skarbiec Spółek Wzrostowych

7

2,33%

-3,07%

2,40%

2,33%

252,21%

283,77%

601,46%

Źródło danych: SKARBIEC TFI/Analizy.pl.

Prezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez SKARBIEC TFI są oparte
na danych historycznych i nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników
w przyszłości.
Wskaźnik ryzyka SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) - Wskaźnik SRRI obliczany jest na
podstawie odchylenia standardowego tygodniowych stóp zwrotu funduszu w przeciągu ostatnich 5 lat.
Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu.
Generalną jakość zarządzania funduszami przez SKARBIEC TFI potwierdzają roczne stopy zwrotu
funduszy działających w ramach SKARBIEC FIO prezentowane w tabeli na kolejnej stronie.
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Tabela rocznych stóp zwrotu subfunduszy wchodzących w skład SKARBIEC FIO (kategoria jednostki uczestnictwa A).
Raport rocznych stóp zwrotu - stan na 31.12.2021
FIO
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji
Skarbiec FIO Value
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus

Wskaźnik
ryzyka
(SRRI)

Raport rocznych stóp zwrotu - stan na 31.12.2021
FIO
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Akcja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Waga
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacja
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec III Filar
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Małych i Średnich Spółek
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Neutral
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Market Opportunities
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Top Brands
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Nowej Generacji
Skarbiec FIO Value
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus

3
6
4
2
3
4
6
5
4
7
4
5
6
6
6
2

Start Funduszu
31.03.1998
09.10.1997
09.10.1997
09.10.1997
14.04.1999
15.07.1999
20.06.2007
07.01.2008
13.04.2011
11.05.2011
28.08.2012
26.02.2014
26.02.2014
30.10.2020
06.04.2020
25.11.2015

Wskaźnik
ryzyka
(SRRI)
3
6
4
2
3
4
6
5
4
7
4
5
6
6
6
2

31.12.1998 31.12.1999 29.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 30.12.2005 29.12.2006 28.12.2007 31.12.2008 31.12.2009
31.12.1999 29.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 30.12.2005 29.12.2006 28.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010

ROK

1999

ROK
Start Funduszu
31.03.1998
09.10.1997
09.10.1997
09.10.1997
14.04.1999
15.07.1999
20.06.2007
07.01.2008
13.04.2011
11.05.2011
28.08.2012
26.02.2014
26.02.2014
30.10.2020
06.04.2020
25.11.2015

2000

4,69%
36,93%
34,50%
11,07%

2001

10,23%
18,15%
19,76%
16,51%
15,93%
9,56%

2002

11,97%
-20,91%
-10,44%
15,81%
17,49%
11,00%

2003

12,95%
8,23%
11,88%
9,00%
15,03%
17,13%

2004

1,78%
44,36%
24,32%
4,68%
1,76%
11,61%

4,85%
24,29%
13,46%
5,02%
2,37%
11,01%

2005
7,90%
28,55%
15,72%
4,11%
5,09%
12,91%

2006
4,63%
40,11%
20,23%
3,21%
2,91%
13,25%

2007
3,95%
13,46%
7,03%
3,55%
1,03%
6,55%

2008
7,69%
-42,85%
-26,02%
5,33%
6,94%
-13,18%
-52,84%

2009
3,27%
33,62%
21,50%
4,97%
2,92%
12,03%
52,00%
48,74%

2010
10,09%
8,71%
3,87%
3,64%
7,47%
4,67%
8,70%
13,43%

31.12.2010 30.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.12.2016 29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
30.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.12.2016 29.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
2011
4,49%
-23,61%
-16,16%
3,64%
3,63%
-8,58%
-26,34%
-16,92%

2012
11,99%
25,57%
20,61%
4,95%
12,91%
18,59%
11,80%
-3,47%
15,27%
36,32%

2013
1,02%
4,73%
1,46%
2,66%
0,34%
2,93%
40,19%
-9,71%
6,20%
17,91%
21,46%

2014

2015

5,95%
-7,65%
1,35%
2,14%
8,32%
5,84%
-9,04%
-19,58%
3,27%
8,54%
-2,98%

0,75%
-8,19%
-3,80%
1,50%
0,40%
-3,71%
4,11%
-28,48%
-0,52%
1,61%
10,94%
2,28%
7,24%

2016

2017

2018

2019

2020

2021
-8,09%
14,20%
-3,59%
-4,07%
-10,24%
-6,28%
14,21%
27,94%
-2,32%
-1,06%
-14,34%
-6,58%
3,47%
1,77%
23,89%
-4,16%

1,13%
10,92%
3,41%
1,22%
0,19%
4,69%
15,70%
8,46%
5,98%
3,12%
-1,34%
10,69%
2,30%

4,19%
25,41%
13,89%
2,95%
5,66%
11,06%
21,15%
-2,33%
3,75%
38,27%
4,22%
22,88%
32,60%

0,37%
-16,46%
-9,22%
1,77%
2,32%
-5,97%
-13,73%
-14,87%
-3,50%
-5,70%
-0,46%
-12,71%
-7,18%

4,68%
-11,33%
-5,83%
1,56%
2,92%
8,77%
22,99%
-4,38%
5,63%
33,91%
-3,06%
0,44%
29,40%

6,88%
14,51%
5,01%
2,24%
6,01%
20,77%
53,82%
-14,50%
4,50%
122,15%
12,38%
8,82%
41,39%

2,82%

3,13%

1,28%

3,29%

4,40%

Prezentowane wyniki funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez SKARBIEC TFI są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji
osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.
Wskaźnik ryzyka SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) - Wskaźnik SRRI obliczany jest na podstawie odchylenia standardowego tygodniowych stóp
zwrotu funduszu w przeciągu ostatnich 5 lat. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższe ryzyko funduszu.

POMOC DLA PRACODAWCY NA ETAPIE TWORZENIA I PROWADZENIA
PPE
Służymy wsparciem na każdym etapie tworzenia Programu PPE lub zmiany prowadzącego PPE,
w szczególności:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Przygotowujemy – w porozumieniu z pracodawcą – projekty umów PPE, odpowiadające
wzajemnym uzgodnieniom, co do kształtu Programu.
Pomagamy w przygotowaniu wniosku o rejestrację PPE oraz oferujemy możliwość
nieodpłatnego reprezentowania pracodawcy przed KNF w procesie rejestracji.
Szkolimy osoby odpowiedzialne za obsługę PPE w zakładzie pracy – zarówno w zakresie
warunków jego funkcjonowania jak i aplikacji E-impuls udostępnianej nieodpłatnie przez
agenta transferowego do obsługi PPE.
Przygotowujemy i przeprowadzamy – w uzgodnieniu z pracodawcą – kampanię informacyjną
skierowaną do pracowników. Proces komunikacji obejmuje zarówno opracowanie
materiałów informacyjnych jak i przeprowadzenie cyklu prezentacji. Uzgadniamy formę
materiałów oraz sposób przekazu do uzgodnienia – tak, aby jak najpełniej odpowiadały
potrzebom pracowników i wykorzystywanym zwyczajowo u pracodawcy kanałom
informacyjnym (np. ulotki/broszury zawierające opis funkcjonowania PPE zgodnie
z wymogami art. 22 ustawy o PPE). Prezentacje będą prowadzone w siedzibie pracodawcy
lub innym uzgodnionym miejscu w porach dostosowanych do rytmu pracy – szczegółowy
plan spotkań będzie ustalony z pracodawcą.
Zapewniamy dyżury konsultacyjne dla pracowników, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe
informacje / wyjaśnienia nt. PPE
Pomagamy podczas zbierania deklaracji przystąpienia do PPE. W tym celu pracodawca
może wykorzystać aplikację E-Impuls dostarczaną nieodpłatnie przez naszego agenta
transferowego. Jeśli pracodawca przekaże pracownikom linki do deklaracji – mogą oni je
wypełnić w wersji elektronicznej a następnie wydrukować i podpisać. Pracodawca
przyjmuje od pracownika prawidłowo wypełnioną deklarację i zatwierdza ją w systemie
E-Impuls, który eksportuje ją do agenta transferowego. W przypadku, gdy pracownik wypełni
deklarację tylko w formie papierowej – agent transferowy będzie odpowiedzialny za jej
wprowadzenie do systemu.

PPE ze Skarbiec TFI to także:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Dedykowany ze strony SKARBIEC TFI opiekun dla pracodawcy.
Raporty dotyczące PPE dostarczane pracodawcy przez agenta transferowego – zgodnie
z ustalonym zakresem przekazywanych informacji. W szczególności – agent transferowy
może przekazać pracodawcy „wsad” do raportu rocznego, który pracodawca zobowiązany
jest składać rokrocznie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
Przygotowanie materiałów dot. PPE w języku angielskim.
Przygotowanie i dostarczenie pracodawcy w wersji elektronicznej informacji o warunkach
funkcjonowania PPE (zgodnie z wymogami art. 22 ustawy o PPE).
Udostępniane pracodawcy w wersji elektronicznej, miesięczne karty funduszy oraz okresowe
komentarze do wyników osiąganych przez fundusze oferowane w ramach PPE.
Udział przedstawiciela Skarbiec TFI w okresowych spotkaniach z pracodawcą monitorujących wyniki inwestycyjne i funkcjonowanie PPE.

KOMUNIKACJA DO UCZESTNIKÓW
Oprócz wymienionych powyżej działań, prowadzonych we współpracy z pracodawcą, Skarbiec TFI
zapewni:
1.

2.
3.

Dostarczanie uczestnikowi okresowych zestawień transakcji w PPE w formie uzależnionej od
wyboru dokonanego przez uczestnika PPE tj. pisemnie, na wskazany adres do korespondencji
lub mailowo.
Dostęp przez Internet (system STI24) do informacji na temat aktywów zgromadzonych
przez uczestnika w PPE.
Dostęp telefoniczny dla uczestników do informacji o rejestrach posiadanych przez nich w
PPE (infolinia).

PODSUMOWANIE
W Skarbiec TFI uważamy, że prowadzenie Pracowniczych Programów Emerytalnych powinno opierać się
na trzech podstawowych filarach:
✓ Efektywności w zarządzaniu zgromadzonymi w PPE środkami.
✓ Wszechstronnej pomocy dla pracodawcy na każdym etapie tworzenia i prowadzenia Programu.
✓ Dobrej komunikacji skierowanej do pracowników – tak, aby rozumieli zasady Programu
i w konsekwencji świadomie i z zaufaniem do niego przystępowali.
Proponujemy prowadzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w oparciu o szerokie spektrum
rozwiązań inwestycyjnych. Ufamy, że w połączeniu z wszechstronnym wsparciem dla Pracodawcy na
każdym etapie prowadzenia PPE, mogą czynić one ofertę Skarbiec TFI ofertą pierwszego wyboru.
Naszym celem jest prowadzenie PPE w sposób jak najlepiej odpowiadający oczekiwaniom Pracodawcy
oraz Pracowników.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie, aby skonstruować Pracowniczy Program Emerytalny „szyty na
miarę”, jak najpełniej wychodzący naprzeciw oczekiwaniom Państwa oraz Państwa Pracowników.
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HARMONOGRAM WDROŻENIA PPE
Poniżej przedstawiamy przykładowy ramowy harmonogram wdrożenia PPE, w którym dniem D jest dzień
otrzymania informacji od Pracodawcy o wyborze SKARBIEC TFI na prowadzącego program

Lp.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

zadanie
Przygotowanie dokumentów związanych z
PPE (umowa zakładowa, umowa
finansowa, pełnomocnictwa do
reprezentowania pracodawcy w
postępowaniu rejestrowym przez KNF,
itp.).
Podpisanie i przekazanie Umów do
SKARBIEC oraz innych dokumentów
wymaganych wnioskiem wskazanym w
ustawie.
Złożenie wniosku w KNF.
Przygotowanie i dostarczenie materiałów
informacyjnych do Pracodawcy.
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników
połączonych ze zbieraniem deklaracji.
Przeszkolenie pracowników po stronie
Pracodawcy z narzędzi dedykowanych do
obsługi PPE.
Wprowadzenie deklaracji PPE do systemu
Agenta Transferowego.

czas
D+2

strona odpowiedzialna
SKARBIEC TFI

D+14

PRACODAWCA

D+16
D+17 – D+20

SKARBIEC TFI
SKARBIEC TFI

D+20 – D+25

SKARBIEC TFI

D+20

SKARBIEC TFI

D+25 – D-30

SKARBIEC TFI
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DANE KONTAKTOWE
Przemysław Jaworski – Dyrektor Departamentu Produktów Emerytalnych
e-mail: przemyslaw.jaworski@skarbiec.com.pl; tel.: 665 940 097

Mirosław Tarczoń - Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
e-mail: miroslaw.tarczon@skarbiec.com.pl; tel.: 697 900 967

Krzysztof Głombik – Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej
e-mail: krzysztof.glombik@skarbiec.com.pl; tel.: 665 940 096

Dorota Zasłonka-Bartnicka – Menager ds. Produktów Emerytalnych
e-mail: dorota.zaslonka-bartnicka@skarbiec.com.pl; tel.: 665 740 014
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