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I. Dane identyfikacyjne 
PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA1, ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa 
 
Ewa Małyszko, Prezes Zarządu (od dnia 21 lutego 2017 r.) 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
1. Piotr Kuszewski, Prezes Zarządu (od dnia 31 października 2013 r. do 12 lutego 

2015 r.), 
2. Piotr Linke, Prezes Zarządu (od dnia 13 lutego 2015 r. do 20 lutego 2017 r.). 
 
Utworzenie FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP 
Organizacja struktury zarządczej i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi 
Współpraca PFR Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA ze spółką IDA 
Management Sp. z o.o.  
Koordynacja działań inwestycyjnych w ramach Grupy PFR 
 
Lata 2014-2019 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 
 
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 
 

 Filip Byczkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 1.
kontroli nr KGP/44/2019 z 16 maja 2019 r.  

 Małgorzata Duraj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr KGP/45/2019 z 16 maja 2019 r. 

 Milena Tymendorf, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 3.
KGP/46/2019 z 16 maja 2019 r.  

(akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Utworzenie obu funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych4 – 
FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP, których wyłącznym uczestnikiem 
była Agencja Rozwoju Przemysłu SA5, przebiegło sprawnie, zgodnie z przepisami 

                                                      
1  Dalej: PFR TFI SA, Towarzystwo lub TFI. Do dnia 10 listopada 2017 r. spółka działała pod firmą Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych BGK SA. Spółka została utworzona w dniu 31 października 2013 r. i wpisana do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 21 listopada 2013 r. W dniu 5 sierpnia 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego 
wydała decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie przez Towarzystwo działalności polegającej na: 
tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu 
i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem 
papierów wartościowych. W dniu 28 września 2017 roku BGK sprzedał 100% posiadanych akcji spółki. W wyniku 
transakcji sprzedaży jedynym akcjonariuszem spółki został Polski Fundusz Rozwoju SA. W dniu 13 października 2017 
roku spółka zmieniła firmę na PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Sąd rejestrowy dokonał wpisu zmienionej 
firmy w dniu 10 listopada 2017 r. Ilekroć jest mowa o PFR TFI SA, należy przez to rozumieć spółkę w całym okresie 
objętym kontrolą, w tym również działającą pod uprzednią firmą. 

2  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4  Dalej: FIZAN lub fundusze. 
5  Dalej: ARP lub Agencja.  
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powszechnie obowiązującymi i zapisami umów o współpracy6 oraz w zakreślonych 
ustaleniami ramach kosztowych.  
Towarzystwo zorganizowało strukturę zarządzania funduszami i zawarło z IDA 
Management sp. z o.o.7 uzgodnione z ARP SA umowy o zarządzanie8, w których 
powierzyło Zarządzającemu operacyjne zarządzanie funduszami. Towarzystwo, po 
utworzeniu funduszy, opracowało wymagane dokumenty, jednak Strategie 
Inwestycyjne funduszy zostały zatwierdzone dopiero po ponad 17 miesiącach od 
zawarcia umów o zarządzanie, zaś Procedury operacyjne nie zostały uzgodnione 
między Towarzystwem a Zarządzającym przed dniem rozpoczęcia wykonywania 
umów o zarządzanie, a stało się to niemal dwa i pół miesiąca później. 
TFI współpracowało z IDA Management sp. z o.o. w zarządzaniu funduszami. 
Obowiązujące Procedury operacyjne nie zapobiegły jednak nieprawidłowościom na 
etapie wnoszenia jednej ze spółek do FIZAN Spółek ARP. 
Mimo niedostatecznej aktywności IDA Management sp. z o.o. w zarządzaniu 
funduszami i braku realizacji zasadniczej części założeń i planów, Towarzystwo nie 
aktywizowało tej spółki, jako Zarządzającego, do podejmowania działań na 
portfelach funduszy i poszukiwania możliwości inwestycyjnych, bądź wychodzenia 
z inwestycji (w celu uzyskania płynnych środków pieniężnych). Towarzystwo 
podejmowało działania w kierunku uzyskania aktualnych informacji o stanie lokat 
funduszy, jednak brak było konkretnych działań aktywizujących. Brak tych działań ze 
strony TFI świadczył o niewystarczającym nadzorze bieżącym nad procesem 
zarządzania funduszami.  
W ocenie NIK, działaniem niezasadnym było całkowite przeniesienie przez TFI na 
rzecz spółki zarządzającej uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji 
o sposobie wykonania prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach 
wspólników spółek portfelowych, bez uprzedniego zaangażowania Towarzystwa.  
PFR TFI SA nie podjęło również inicjatywy wykorzystania w zarządzaniu funduszami 
potencjału podmiotów tzw. Grupy PFR.  
Towarzystwo w okresie funkcjonowania funduszy wywiązywało się z obowiązków 
formalnych i sprawnie przeprowadzało kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. 
W niektórych przypadkach nadzór PFR TFI SA nad IDA Management sp. z o.o. nie 
był wystarczający. Na skutek uchybień Zarządzającego, lecz także zaniechań po 
stronie TFI, Towarzystwo nie zidentyfikowało w odpowiednim czasie faktu zawarcia 
w dniu 30 września 2015 r. Umowy Inwestycyjnej zawartej z udziałem FIZAN Spółek 
ARP. Umowa ta, mająca dla funduszu charakter zobowiązujący co do zbycia spółki 
portfelowej, została zawarta przez fundusz przed dniem wniesienia tej spółki do 
funduszu, co nastąpiło w dniu 12 stycznia 2016 r. W związku z brakiem jej realizacji, 
fundusz został wezwany do zapłaty kar umownych na kwotę 4 000 tys. zł. 
Cele inwestycyjne funduszy, obejmujące osiąganie przychodów z lokat netto 
funduszu oraz osiągnięcie wzrostu wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu 
wartości lokat funduszu, nie zostały w pełni zrealizowane. W przypadku FIZAN 
Spółek ARP wartość aktywów netto9 na koniec 2018 r. w porównaniu z wartością 
według wyceny dokonanej w grudniu 2017 r. spadła o kwotę 94 497 tys. zł, tj. 
o 33,44%. Według wycen z 2019 r. (za I i II kw.) wykazywała ona w dalszym ciągu 
tendencję spadkową, a według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. spadła 
względem wyceny z grudnia 2017 r. o kwotę 101 629 tys. zł (tj. 35,96%). Przychody 
                                                      
6  Umowy o współpracy w zakresie zarządzania i administrowania funduszem, zawarte odrębnie dla FIZAN Nieruchomości 

ARP i FIZAN Spółek ARP, zmienione aneksami nr 1 zawartymi 26 marca 2016 r. Dalej: umowy o współpracy. 
7  Dalej także: Zarządzający. 
8  Umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu, zawarte odrębnie dla FIZAN Spółek ARP i FIZAN 

Nieruchomości ARP, zmienione następnie aneksami: nr 1 z 3 sierpnia 2015 r., nr 2 z 30 września 2016 r. oraz 
nr 3 z 2 grudnia 2016 r. Dalej: umowy o zarządzanie. 

9  Dalej: WAN; tj. wartość aktywów funduszu inwestycyjnego pomniejszona o zobowiązania funduszu w dniu wyceny. 

Uzasadnienie oceny 
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z lokat netto obu funduszy osiągały w kolejnych latach poziom ujemny (jedynie 
w 2015 r. przychody z lokat netto w FIZAN Spółek ARP w 2015 r. były dodatnie). 
Również plany dla funduszy, przedstawiane m.in. corocznie w sprawozdaniach 
finansowych funduszy, nie zostały w istotnej części zrealizowane. Ogółem w latach 
2015-2019 (I poł.) FIZAN Spółek ARP zbył aktywa (udziały w dwóch spółkach) za 
łączną kwotę 1 890 tys. zł (w tym w jednym przypadku – innej spółce z portfela 
funduszu). Koszty funkcjonowania funduszu wyniosły w tym okresie 25 145 tys. zł. 
Pomimo tych okoliczności, Towarzystwo nie dążyło do korygowania biernego 
zarządzania portfelowego przez Zarządzającego. Na małą aktywność w zakresie 
nabywania i zbywania lokat w ramach obu funduszy wskazywały: niewielka liczba 
nabywanych i zbywanych lokat, brak realizacji założeń wynikających z Planów 
operacyjnych, a także wyniki audytu przeprowadzonego w 2019 r. 
Wobec niedostosowania struktury portfela inwestycyjnego FIZAN Nieruchomości 
ARP do wymagań art. 145 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi10 podjęta 
została decyzja o jego likwidacji. Proces likwidacji funduszu przebiegł zgodnie 
z harmonogramem likwidacji oraz zgodnie z przepisami. 
Towarzystwo nie uczestniczyło w wypracowywaniu sposobu wykonania prawa głosu 
przez fundusz na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek 
portfelowych. Wprawdzie zostały przygotowane Zasady nadzoru właścicielskiego 
nad spółkami portfelowymi funduszy opracowane przez IDA Management 
sp. z o.o.11, jednak nie zapewniały one TFI żadnej roli w procesie sprawowania 
nadzoru właścicielskiego. TFI przeniosło te obowiązki na Zarządzającego, 
ograniczając się do uzyskiwania informacji o podjętych uchwałach. 
W okresie funkcjonowania funduszy zwiększona została wysokość opłaty za 
zarządzanie nimi, co było wynikiem niedoszacowania kosztów po stronie TFI na 
etapie uzgadniania i zawierania umów o współpracy z ARP. Jednocześnie jednak 
bez przeprowadzenia analiz kosztów ponoszonych przez Zarządzającego w ramach 
zwiększenia poziomu wynagrodzenia wypłacanego dla Towarzystwa dokonano 
także zwiększenia wynagrodzenia Zarządzającego.  
Towarzystwo na etapie tworzenia funduszy nie uzyskało od ARP SA dokumentów 
dotyczących jej strategii w zakresie tworzenia funduszy i nie dysponowało wiedzą, 
w jaki sposób ARP SA zamierza wykorzystywać mechanizm FIZAN oraz jakie 
aktywa i z jaką częstotliwością ARP SA planuje wnosić do funduszy.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności13 

1. Utworzenie FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości 
ARP 

Zamiar nawiązania współpracy pomiędzy ARP SA a TFI BGK SA w celu powołania 
funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych został wyrażony 

                                                      
10  Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, ze zm. Dalej: u.f.i. 
11  Dalej: Procedury Nadzoru. 
12  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13  W treści wystąpienia pokontrolnego NIK wyłączyła jawność informacji ustawowo chronionych, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, ze zm.) w interesie PFR TFI SA i innych spółek prawa handlowego, których dotyczą zawarte 
w wystąpieniu pokontrolnym informacje przez ich wykreślenie i zastąpienie oznaczeniem […]. 
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w Liście intencyjnym z dnia 25 listopada 2014 r. Zostały w nim ustalone działania 
zmierzające do oceny przygotowania i utworzenia funduszy i miał on obowiązywać 
do czasu zawarcia porozumienia regulującego prawa i obowiązki stron, nie dłużej 
jednak niż sześć miesięcy. TFI w trakcie kontroli nie dysponowało14 częścią 
dokumentów, które miały zostać przygotowane zgodnie z postanowieniami Listu 
intencyjnego: szczegółowym harmonogramem współpracy i powołania funduszy, 
analizą ekonomiczną i modelem finansowym, który miał być uzgodniony przez 
strony porozumienia (§ 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 7). 

(akta kontroli str. 441-443, 780-782, 789, 873-875, 1053-1373, 3048-3101) 
W dniu 9 marca 2015 r. (tj. przed upływem czterech miesięcy od zawarcia Listu 
intencyjnego) pomiędzy TFI BGK SA a ARP SA zostały zawarte dwie umowy 
o współpracy w zakresie zarządzania i administrowania funduszem (odrębnie dla 
FIZAN Nieruchomości ARP i FIZAN Spółek ARP. Określały one podstawowe zasady 
utworzenia i funkcjonowania funduszy oraz warunków współpracy między stronami. 
Towarzystwo nie uzyskało od Agencji jej strategii w zakresie dotyczącym tworzenia 
funduszy15 i w konsekwencji nie znało jej treści. Jak wynika z wyjaśnień Prezes 
Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA16, poza informacjami zawartymi w umowach 
o współpracy17, Towarzystwo w momencie tworzenia funduszy nie dysponowało 
wiedzą, w jaki sposób ARP zamierza wykorzystywać mechanizm FIZAN oraz jakie 
aktywa i z jaką częstotliwością planuje wnosić do funduszy. Towarzystwo nie miało 
przy tym wiedzy, czy ówczesny Zarząd Towarzystwa był w posiadaniu informacji 
dotyczących planów i oczekiwań ARP co do liczby aktywów mających podlegać 
zbywaniu przez fundusze w poszczególnych latach, jak również oczekiwanej 
struktury aktywów w funduszach18. 
Statuty funduszy zostały przygotowane zgodnie z ustaleniami co do ich treści 
i postanowień dokonanymi pomiędzy TFI BGK SA a ARP SA19  i zostały nadane 
funduszom przez Towarzystwo w dniu 10 marca 2015 r.20  
Fundusze zostały wpisane do rejestru funduszy inwestycyjnych na podstawie 
postanowień wydanych w dniu 8 maja 2015 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie – 
VII Wydział Cywilny Rejestrowy, odpowiednio pod pozycją RFI 1136 (FIZAN Spółek 
ARP) oraz RFI 1137 (FIZAN Nieruchomości ARP).  

(akta kontroli str. 162-189, 569-570, 575, 780-782, 784-785, 789, 794-797, 804, 
857-860, 862-863, 869-870, 876-1042, 3048-3101) 

W dniu 12 marca 2015 r. Towarzystwo złożyło ARP imienną propozycję nabycia 
certyfikatów inwestycyjnych21 serii A (odrębnie dla każdego z funduszy) wraz 
z załączonymi warunkami emisji CI. ARP dokonała zapisu na CI serii A obu 
funduszy w dniu 15 kwietnia 2015 r. Przydział 7 995 CI serii A FIZAN Spółek ARP 
o łącznej wartości 7 995 tys. zł i 4 845 CI serii A FIZAN Nieruchomości ARP 
o łącznej wartości 4 845 tys. zł nastąpił na podstawie uchwał Zarządu TFI BGK SA 
z dnia 24 kwietnia 2015 r. Wpłaty na CI serii A zostały dokonane w dniu 28 kwietnia 
2015 r. w formie pieniężnej. 
Pierwsze emisje CI zostały przeprowadzone na podstawie postanowień art. 10 
statutów. Kolejne emisje były przeprowadzane zgodnie z uchwałami zgromadzenia 
inwestorów funduszy, które każdorazowo wyrażały zgodę.  

                                                      
14  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 lipca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2175/EM). 
15  Jw. 
16  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM). 
17  Załącznikami do tych umów były projekty statutów FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP, zawierające zasady 

polityki inwestycyjnej. Na ich podstawie zostały sporządzone Strategie inwestycyjne, zgodnie z którymi fundusze 
prowadziły swoją działalność inwestycyjną. 

18  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2420/EM). 
19  Wzory statutów stanowiły załącznik nr 1 do Umów o Współpracy. 
20  Statut FIZAN Nieruchomości ARP (Rep. A 3187/2015), Statut FIZAN Spółek ARP (Rep. A nr 3183/2015). 
21  Dalej także: CI. 
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FIZAN Nieruchomości ARP przeprowadził dwie kolejne emisje CI: 

 serii B (przydział 34 685 CI o wartości 34 685 tys. zł w dniu 10 lipca 2015 r., 
wpłata poprzez wniesienie udziałów dwóch spółek z o.o.22), 

 serii C (przydział 29 784 CI o wartości 29 784 tys. zł w dniu 14 stycznia 2016 r., 
wpłata poprzez wniesienie udziałów jednej spółki z o.o.23). 

Natomiast FIZAN Spółek ARP przeprowadził trzy kolejne emisje CI: 

 serii B (przydział 155 421 CI o wartości 155 421 tys. zł w dniu 10 lipca 2015 r., 
wpłata poprzez wniesienie akcji czterech spółek akcyjnych oraz udziałów 
dziewięciu spółek z o.o.24), 

 serii C (przydział 18 134 CI o wartości 18 134 tys. zł w dniu 14 stycznia 2016 r., 
wpłata poprzez wniesienie akcji jednej spółki akcyjnej oraz udziałów trzech 
spółek z o.o., z czego akcje spółki akcyjnej i udziały w jednej spółce z o.o. 
stanowiły akcje/udziały spółek wnoszonych już w ramach emisji CI serii B25), 

 serii D (przydział 5 590 CI o wartości 5 590 tys. zł w dniu 24 lipca 2018 r., 
wpłata w formie pieniężnej); celem powyższej emisji było pozyskanie środków 
koniecznych do dokapitalizowania […] – spółki wchodzącej w skład portfela 
funduszu. 

Ogółem wpłaty w formie pieniężnej do funduszy wyniosły 18 430 tys. zł.  
W przypadku każdej z emisji Towarzystwo dokonywało zmiany statutów funduszy 
oraz składało ARP imienną propozycję nabycia wraz z warunkami emisji CI. 
Wniesienie akcji oraz udziałów w spółkach z o.o. następowało na podstawie umów 
wniesienia zawieranych między funduszami reprezentowanymi przez Towarzystwo 
i ARP. Inicjatorem przeprowadzania emisji CI była Agencja, która ustalała zarówno 
wartość emisji, jak i wartość emisyjną CI26. Wartość emisji wskazywana była 
w statucie jako określony przedział, a potem określana przez Zarząd TFI 
w uchwałach w sprawie przydziału CI, po dokonaniu wyceny aktywów mających 
podlegać wniesieniu do funduszu. 
W przypadku FIZAN Spółek ARP planowana była również piąta emisja CI serii E. 
W dniu 3 kwietnia 2019 r. na jej dokonanie zgodę wyraziło Zgromadzenie 
Inwestorów funduszu. Imienna propozycja nabycia CI serii E została złożona ARP 
w dniu 4 kwietnia 2019 r. Zgodnie z warunkami emisji fundusz oferował od 1 do 
14 000 CI serii E o cenie emisyjnej 1 tys. zł, a zapisy miały być przyjmowane 
w okresie od dnia 5 kwietnia do dnia 4 czerwca 2019 r. Emisja nie doszła do skutku. 
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA27, ARP SA, 
będąca inicjatorem przeprowadzenia powyższej emisji, nie złożyła zapisu na CI 
w terminie wskazanym w warunkach emisji. 
W związku z planowaną emisją w statucie funduszu dodany został art. 104 Emisja 
Certyfikatów Inwestycyjnych serii E.  

(akta kontroli str. 275-286, 606-609, 612, 617-619, 621-625, 635, 729-730,  
739-750, 857-860, 862-867, 2482-2658, 2760-3101) 

                                                      
22  Udziały spółek Operator ARP sp. z o.o. i IDA Nieruchomości 1 sp. z o.o. 
23  Udziały spółki IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. 
24  Udziały spółek Aranda sp. z o.o., DIORA ŚWIDNICA sp. z o.o., DioTech sp. z o.o., EURO-EKO Media sp. z o.o., EURO-

EKO sp. z o.o., GALWANIZER sp. z o.o., MESKO-ROL sp. z o.o., Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego – POZNAŃ, sp. 
z o.o., Zakłady Konstrukcji Spawanych Łabędy sp. z o.o. oraz akcje spółek Polskie Linie Oceaniczne SA, Zakłady 
Tworzyw Sztucznych „Artgos” SA, Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” SA oraz Zakłady Górniczo-Metalowe 
Zębiec SA. 

25  Udziały spółek MESKO-ROL sp. z o.o., Energia Euro Park sp. z o.o., Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów 
Gospodarstwa Domowego „MESKO-AGD” sp. z o.o. oraz akcje spółki Zakłady Tworzyw Sztucznych „Artgos” SA. 

26  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM). 
27  Pisma Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 24 lipca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2197/EM) oraz z dnia 

2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM). 
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Towarzystwo, zgodnie z § 5 ust. 1 umów o współpracy, w dniu 27 marca 2015 r. 
dokonało zawarcia umów o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu 
(odrębnie dla FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP) z IDA Management 
sp. z o.o.28. PFR TFI SA zleciło Zarządzającemu świadczenie usług polegających na 
zarządzaniu portfelem aktywów niepublicznych funduszy, tj. aktywów obejmujących 
papiery wartościowe, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 
i wierzytelności niebędące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe 
niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym29.  

(akta kontroli str. 1435-1882, 3048-3101) 
Zasady polityki inwestycyjnej funduszy zostały określone, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 
11 u.f.i., w statutach w rozdziale VII Cel inwestycyjny. Zasady polityki inwestycyjnej. 
W art. 24 ust. 1 statutów wskazano, że celem inwestycyjnym każdego z funduszy 
jest osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz osiągnięcie wzrostu wartości 
aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat funduszu. Zgodnie z art. 24 
ust. 2 statutów FIZAN Spółek ARP oraz FIZAN Nieruchomości ARP nie 
gwarantowały one osiągnięcia celu inwestycyjnego.  
Strategie Inwestycyjne zostały sporządzone przez Zarządzającego na podstawie 
zasad polityki inwestycyjnej funduszy i w dniu 23 marca 2016 r. były rozpatrywane 
przez działający w Towarzystwie Komitet Inwestycyjny Towarzystwa30, który nie 
zgłosił zastrzeżeń co do ich treści i zostały zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa 
w dniu 9 września 2016 r. Według wyjaśnień Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI 
SA31, Strategie Inwestycyjne nie były przedkładane do akceptacji uczestnika (tj. 
ARP) ze względu na fakt, iż nie znajdowało się to w kompetencji zgromadzeń 
inwestorów funduszy określonych w statutach. Treść strategii nie odbiegała od 
zasad lokowania środków wynikających ze statutów, których treść stanowiła 
załączniki do umów o współpracy. 

(akta kontroli str. 326-330, 336-341, 569-570, 573, 759-761, 763-765, 769, 
1374-1401, 1893-1917, 3048-3101) 

W ramach procesu tworzenia funduszy Towarzystwo poniosło koszty w łącznej 
kwocie 190 tys. zł (koszty wycen – […] zł oraz koszty obsługi prawnej – […] zł), z 
czego koszty w kwocie 166 tys. zł zostały pokryte przez ARP. PFR TFI SA 
refakturowało również na ARP koszty wewnętrzne funkcjonowania Towarzystwa 
alokowane do funduszy, poniesione w ramach procesu ich tworzenia (w tym koszty 
najmu biura oraz wynagrodzeń pracowników) w kwocie 49,2 tys. zł. Przeniesienie 
powyższych kosztów na ARP wynikało z zawartych umów o współpracy. 

(akta kontroli str. 569-570, 572-573, 794-797, 811-816, 1374-1434, 3048-3101) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Strategie Inwestycyjne funduszy zostały zatwierdzone przez Towarzystwo 1.
dopiero po ponad 17 miesiącach od zawarcia umów o zarządzanie i po 
wniesieniu do FIZAN Nieruchomości ARP i FIZAN Spółek ARP akcji i udziałów 
we wszystkich spółkach składających się na portfel inwestycyjny funduszy. 
W ocenie NIK stanowiło to działanie nierzetelne. 
Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA32, przed wejściem 
w życie powyższych Strategii Inwestycyjnych nie obowiązywały inne wersje tych 

                                                      
28  Dalej także: Zarządzający. 
29  Zgodnie ze Sprostowaniami do umów o zarządzanie zawartymi 29 czerwca 2015 r. (odrębnie dla FIZAN Nieruchomości 

ARP i FIZAN Spółek ARP). 
30  Działający w Towarzystwie zgodnie z Regulaminem Komitetu Inwestycyjnego funduszy inwestycyjnych zarządzanych 

przez PFR TFI SA, których całością lub częścią portfela inwestycyjnego zarządza podmiot zewnętrzny na zlecenie PFR 
TFI SA. Dalej: Komitet Inwestycyjny Towarzystwa. 

31  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 12 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2441/EM) 
32  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2277/EM). 
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dokumentów. Zasady polityki inwestycyjnej, na podstawie której tworzona była 
strategia inwestycyjna, nie uległy zmianie w okresie między przyjęciem statutów 
funduszy a dniem przyjęcia Strategii Inwestycyjnych. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 umowy o zarządzanie Zarządzający był zobowiązany do 
świadczenia usług polegających na zarządzaniu portfelem aktywów 
niepublicznych zarówno zgodnie z zasadami polityki inwestycyjnej funduszy 
określonymi w statucie, jak i z zasadami określonymi w dokumencie Strategii 
Inwestycyjnej. W ocenie Izby, przyjęcie Strategii Inwestycyjnych było konieczne 
do sprawowania właściwego nadzoru przez Towarzystwo, w szczególności do 
rozliczania Zarządzającego z realizacji jego zobowiązań.  
NIK zauważa ponadto, że zatwierdzenie Strategii Inwestycyjnych nastąpiło 
niemal pięć miesięcy po ich rozpatrzeniu przez Komitet Inwestycyjny 
Towarzystwa, co według wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA33 
wynikało z omyłki Towarzystwa. 

(akta kontroli str. 326-342, 569-570, 573, 759-761, 763-765, 769, 3048-3101) 
 Towarzystwo nie egzekwowało należytego wywiązywania się przez IDA 2.

Management sp. z o.o. z obowiązków określonych w pkt 4.2. Procedury nr 2 pn. 
Podejmowanie, dokumentowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych, 
stanowiącym, iż Zarządzający powinien dokonywać aktualizacji Strategii 
Inwestycyjnej co najmniej raz na sześć miesięcy. IDA Management sp. z o.o. 
przesłała Towarzystwu propozycję aktualizacji Strategii Inwestycyjnej FIZAN 
Spółek ARP w dniu 15 marca 2019 r. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa zgłosił 
do powyższej propozycji zastrzeżenia, do których Zarządzający nie odniósł się 
do dnia 8 sierpnia 2019 r.  
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA34, brak 
cyklicznej aktualizacji dokumentów Strategii Inwestycyjnych funduszy przez 
Zarządzającego nie generował potrzeby wymuszania realizacji tego zapisu 
Procedur operacyjnych, gdyż Strategie Inwestycyjne prawidłowo regulowały 
działalność funduszy, a ponadto wymóg regularnej aktualizacji powyższych 
dokumentów wynikał z porozumień zawartych pomiędzy Towarzystwem 
i Zarządzającym i nie był wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. 
Prezes Zarządu i Prokurent PFR TFI SA wyjaśnili również, że aktualizowanie 
treści Strategii Inwestycyjnej pod kątem wymagań powstających w efekcie 
codziennego procesu inwestycyjnego jest działaniem pożądanym, niemniej 
jednak – zgodnie z praktyką rynkową – zgłaszanie przez Zarządzającego 
potrzeby aktualizacji powinno następować, gdy taka potrzeba powstaje 
samoistnie, a nie w ramach cyklicznego obowiązku.  
Zdaniem NIK, Towarzystwo stojąc na stanowisku, iż obowiązki Zarządzającego 
wskazane w pkt 4.2. Procedury nr 2 nie zostały właściwie określone lub zostały 
określone zbyt restryktywnie, powinno było dokonać zmian zapisów Procedur 
operacyjnych. Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI 
SA35, Towarzystwo nie podejmowało jednak działań w celu zmian Procedur 
operacyjnych w zakresie wprowadzenia do nich zapisów o konieczności 
aktualizacji Strategii Inwestycyjnych wyłącznie w razie potrzeby, nie zaś 
w stałym określonym przedziale czasowym. 

 (akta kontroli str. 246-263, 569-570, 573, 759-761, 763-765, 769, 3048-3101) 
PFR TFI SA podjęło, wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi oraz 
zapisami umów o współpracy, działania mające na celu utworzenie FIZAN Spółek 
ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. Opracowane zostały wymagane dokumenty, 
                                                      
33  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2417/EM). 
34  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2277/EM). 
35  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2417/EM). 
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natomiast z dużym opóźnieniem – po wniesieniu do funduszy akcji i udziałów we 
wszystkich spółkach portfelowych – zostały zatwierdzone Strategie Inwestycyjne 
funduszy, istotne dla sprawowania przez Towarzystwo skutecznego nadzoru nad 
Zarządzającym. Towarzystwo nie egzekwowało także wywiązywania się przez 
Zarządzającego z obowiązków dokonywania aktualizacji Strategii Inwestycyjnych co 
najmniej raz na sześć miesięcy. Proces tworzenia funduszy przebiegł sprawnie 
i w zakreślonych ustaleniami ramach kosztowych. Podpisane zostały także 
planowane umowy o zarządzanie z IDA Management sp. z o.o. Towarzystwo 
sprawnie przeprowadzało kolejne emisje certyfikatów inwestycyjnych. 

2. Organizacja struktury zarządczej i zarządzanie 
funduszami inwestycyjnymi 

2.1 Działania organizacyjne 

Na podstawie umów o zarządzanie do zadań powierzonych IDA Management sp. 
z o.o. należało wykonywanie czynności zarządzania częścią portfeli inwestycyjnych 
FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP.  
Do zadań PFR TFI SA, zgodnie z art. 45a ust. 4a u.f.i., należało sprawowanie 
bieżącego nadzoru nad wykonywaniem czynności powierzonych Zarządzającemu. 
Sprawy FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP w okresie funkcjonowania 
funduszy były prowadzone przez różne komórki organizacyjne Towarzystwa. Nie 
było wyznaczonych konkretnych osób zajmujących się wyłącznie ich obsługą. 

(akta kontroli str. 48-55, 137-147, 162-190, 199-214, 353-370, 3048-3101) 
Zaangażowanie ARP w proces zarządzania funduszami było zapewnione poprzez: 
wyznaczenie IDA Management sp. z o.o., tj., spółki, w której Agencja posiadała 
całość udziałów, jako podmiotu zarządzającego funduszami (zgodnie z § 5 ust. 1 
umów o współpracy) oraz udział ARP w zgromadzeniach inwestorów36 funduszy 
(jako wyłącznego uczestnika). ZI podejmowały uchwały m.in. w sprawie wyrażenia 
zgody na emisję nowych certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty dochodów funduszy, 
udzielanie przez fundusze pożyczek, a także w sprawie zatwierdzania rocznych 
sprawozdań finansowych funduszy.  
Agencja nie korzystała z uprawnień przewidzianych w art. 7 ust. 2 statutów 
funduszy, tj. dotyczących przeglądania ksiąg i dokumentów funduszy oraz żądania 
wyjaśnień od Towarzystwa37. 

(akta kontroli str. 569-570, 573-574, 857-860, 864, 3048-3101) 
Zasady współpracy między Towarzystwem a Zarządzającym zostały sprecyzowane 
w Procedurach operacyjnych38, które zostały uzgodnione w dniu 13 października 
2015 r. Zarządzający rozpoczął natomiast wykonywanie umów o zarządzanie w dniu 
1 sierpnia 2015 r.39  
W dniu 26 sierpnia 2015 r. Zarządzający otrzymał od Towarzystwa pełnomocnictwa 
do wykonywania w imieniu i na rachunek funduszy określonych czynności 
faktycznych i prawnych oraz wykonywania praw korporacyjnych z akcji i udziałów40. 
Zgodnie ze stanowiskiem Towarzystwa, w okresie od 1 sierpnia 2015 r., tj. od dnia 
wskazanego przez Towarzystwo jako data rozpoczęcia zarządzania portfelem, do 
26 sierpnia 2015 r., tj. do dnia udzielenia pełnomocnictwa Zarządzającemu, nie 

                                                      
36  Dalej: ZI. 
37  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM).  
38  Procedury operacyjne związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy o zarządzanie portfelem 

inwestycyjnym funduszu FIZAN Spółek ARP / FZIAN Nieruchomości ARP, zaakceptowane w dniu 13 października 2015 r. 
i zmienione w dniu 2 grudnia 2016 r. Dalej: Procedury Operacyjne. 

39  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 25 czerwca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2036/EM). 
40  Rep A Nr 11850/2015 (FIZAN Nieruchomości ARP) i Rep. A Nr 11847/2015 (FIZAN Spółek ARP) z 26 sierpnia 2015 r. 
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wykonywał on czynności zarządzania funduszami41. Jednocześnie w okresie, 
w którym nie zostały uzgodnione Procedury operacyjne współpraca odbywała się 
bezpośrednio na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących i zasad, które 
następnie uzgodniono w formie pisemnej42. 

(akta kontroli str. 108-115, 141-145, 233-239, 264, 381-386, 405-440,  
1043-1049, 1402-1434) 

Procedury operacyjne zostały zmienione w dniu 2 grudnia 2016 r. w związku ze 
zmianą u.f.i. Następnie dokonywano jedynie aktualizacji załącznika zawierającego 
wykaz osób odpowiedzialnych za realizację Procedur operacyjnych ze strony 
Zarządzającego. Procedury operacyjne nie uległy innym zmianom, ponieważ w toku 
współpracy Towarzystwo nie zidentyfikowało konieczności ich modyfikacji43.  

 (akta kontroli str. 48-70, 105-119, 141-147, 1402-1434, 1883-1889, 3048-3101) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Procedury operacyjne nie zostały uzgodnione między Towarzystwem 
a Zarządzającym przed dniem rozpoczęcia wykonywania umów o zarządzanie. 
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 11 umów o zarządzanie, Procedury operacyjne winny były 
być uzgodnione najpóźniej przed tym dniem. Zdaniem NIK, jakkolwiek współpraca 
pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie funduszami odbywała się 
w tym czasie bezpośrednio na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, 
umowy o współpracy zawierały jednoznaczny obowiązek w tym zakresie, który nie 
został wykonany, a w konsekwencji współdziałanie na szczeblu operacyjnym nie 
przebiegało według precyzyjnie ustalonych zasad. 

(akta kontroli str. 141-145, 876-893, 1402-1453) 

2.2 Sposób administrowania i zarządzania funduszami  

Obowiązki Towarzystwa 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 statutów funduszy do obowiązków PFR TFI SA należało 
utworzenie funduszy, zarządzanie funduszami i reprezentowanie ich w stosunkach 
z osobami trzecimi.  
Bieżące administrowanie funduszami przez TFI obejmowało w szczególności 
czynności wskazane w § 4 ust. 1 umów o współpracy, tj. relacje z depozytariuszem 
– jednym bankiem krajowym (m.in. przekazywanie niezbędnych informacji 
i dokumentów) i audytorem – dwoma podmiotami (zmiana audytora nastąpiła 
w 2018 r.44), prowadzenie księgowości, relacje z organami nadzoru i raportowanie 
(m.in. do uczestnika, organów nadzoru i Głównego Urzędu Statystycznego). 
Zgodnie z § 3 ust. 6 umów o współpracy PFR TFI SA zobowiązało się dokonywać 
zmian statutów funduszy na żądanie inwestora – ARP, skierowane na piśmie do 
Towarzystwa, po wyrażeniu zgody zgromadzenia inwestorów na ich dokonanie. 
PFR TFI SA otrzymało od ARP dwa pisma w sprawie zmian art. 38 statutów FIZAN 
Nieruchomości ARP i FIZAN Spółek ARP45. Według wyjaśnień Członka Zarządu 
i Prokurenta PFR TFI SA46, zmiany statutów funduszy proponowane przez ARP nie 
zostały dokonane w oparciu o § 3 ust. 8 pkt 4 umów o zarządzanie, zgodnie 
z którym Towarzystwo może odmówić dokonania zmian statutu, jeżeli będą one 
wiązać się dla Towarzystwa ze zwiększeniem odpowiedzialności, nałożeniem 

                                                      
41  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2416/EM). 
42  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2119/EM), Pismo 

Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2243/EM). 
43  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/1997/EM/FK). 
44  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, ze zm.). 
45  Pisma z 26 marca 2017 r. w sprawie dodania ustępu w art. 38 Statutów pn. Informacje stanowiące tajemnicę zawodową. 
46  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2378/EM). 
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dodatkowych obowiązków lub skutkować konsekwencjami finansowymi, które nie 
zostały uprzednio uzgodnione pomiędzy stronami. Jak wynika z wyjaśnień, 
wprowadzenie żądanych zmian wiązałoby się dla Towarzystwa z dodatkowym 
nakładem pracy przy sporządzaniu raportów lub nadzorowaniu poprawności ich 
sporządzania przez Zarządzającego, większą odpowiedzialnością przed Komisją 
Nadzoru Finansowego47 i dodatkowymi kosztami. 

(akta kontroli str. 441-442, 445-447, 569-570, 576, 817-819, 820-822,  
343-352, 3048-3101) 

Wyceny aktywów funduszy 
Aktywa FIZAN Nieruchomości ARP i FIZAN Spółek ARP podlegały wycenom na 
dzień sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w każdym dniu wyceny, którym 
zgodnie z art. 29 ust. 2 statutów był m.in. ostatni dzień roboczy każdego kwartału 
kalendarzowego, dzień przydziału certyfikatów inwestycyjnych, dzień wykupu CI 
oraz siódmy dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia likwidacji funduszu. 
Fundusze ustalały w każdym dniu wyceny, zgodnie z art. 29 ust. 1 statutów, 
Wartość Aktywów Netto Funduszu i Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat 
Inwestycyjny (WAN/CI) odpowiadającą WAN podzielonej przez liczbę wszystkich CI. 
Czynności wyceny aktywów funduszy oraz ustalania WAN i WAN/CI były 
przeprowadzane przez zewnętrzny podmiot wyceniający, wyznaczony, zgodnie 
z art. 70h ust. 3 pkt 2 u.f.i., przez Towarzystwo.  
Towarzystwo przekazywało podmiotowi wyceniającemu informacje dotyczące 
przedmiotu i terminu wyceny. Dokumenty, informacje i dane niezbędne do 
dokonywania wycen spółek wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy 
podmiot wyceniający otrzymywał bezpośrednio od tych spółek, a także za 
pośrednictwem IDA Management sp. z o.o. oraz incydentalnie – od Towarzystwa48 
(m.in. kopie dokumentów otrzymanych przez PFR TFI SA od Zarządzającego lub od 
spółek portfelowych, korespondencję z biegłym rewidentem w zakresie wycen).  

(akta kontroli str. 452-453, 454, 457-459, 502-503, 505, 508-525,  
717-722, 343-352, 3048-3101) 

Działania zapewniające przestrzeganie przez fundusze limitów inwestycyjnych 
Zgodnie z treścią art. 197 ust. 2 w zw. z art. 157 ust. 3 u.f.i. fundusz inwestycyjny 
zamknięty aktywów niepublicznych jest obowiązany dostosować strukturę portfela 
inwestycyjnego do wymagań określonych w tej ustawie oraz w statutach w terminie 
36 miesięcy od dnia rejestracji funduszy (tj. w tym przypadku do maja 2018 r.).  
Struktura portfela inwestycyjnego FIZAN Nieruchomości ARP nie była dostosowana 
do wymagań określonych w art. 145 ust. 3 u.f.i., ponieważ udziały w dwóch spółkach 
z o.o. stanowiły więcej niż 20% wartości aktywów funduszu49. Zachodziła w związku 
z tym konieczność jej dostosowania do przepisów tej ustawy. 
Z dokumentów przedstawionych NIK przez PFR TFI SA nie wynika, aby na etapie 
tworzenia funduszy planowane były działania mające na celu osiągnięcie struktury 
aktywów FIZAN Nieruchomości ARP zgodnej z powyższymi przepisami50. Potrzeba 
ich podjęcia została wskazana później. Według wyjaśnień Prezes Zarządu, Członka 
Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA51, inicjatorem działań mających na celu 
dostosowanie struktury do wymaganych limitów było Towarzystwo, które w dniu 
2 grudnia 2016 r. przekazało Zarządzającemu pismo wskazujące limity ryzyka 

                                                      
47  Dalej także: KNF. 
48  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 18 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2160/EM). 
49  Na dzień 31 grudnia 2017 r. posiadane przez fundusz udziały w Operator ARP sp. z o.o. stanowiły 48,9% aktywów 

funduszu, zaś w IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. – 42,1%. 
50  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 30 lipca 2019 r (znak PW/TFI/2019/2233/EM). 
51  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM), pismo 

Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2420/EM). 
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funduszy52. W liście do uczestników FIZAN Nieruchomości ARP z dnia 20 kwietnia 
2017 r.53 Zarząd Towarzystwa, przedstawiając plany na 2017 r., wskazał, że w celu 
dostosowania aktywów funduszu do limitów inwestycyjnych rozpoczęty zostanie 
proces podziału Operator ARP sp. z o.o. i IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o.  
Towarzystwo w powyższym zakresie współpracowało głównie z Zarządzającym54. 
Zarządzający w piśmie do Towarzystwa z dnia 17 maja 2017 r. przedstawił cztery 
scenariusze działań: […].   
W ocenie Towarzystwa ostatnie rozwiązanie wydawało się najlepszym z punktu 
widzenia funduszu, wymagało jednak ze strony uczestnika woli do zwiększania skali 
działania FIZAN Nieruchomości ARP55.  
Propozycje zostały omówione na spotkaniu w dniu 30 maja 2017 r. W piśmie 
Zarządzającego skierowanym do Towarzystwa w dniu 9 czerwca 2017 r. zawarto 
podsumowanie ze spotkania oraz zapytanie o sposób działania rekomendowany 
przez Towarzystwo. PFR TFI SA w dniu 23 czerwca 2017 r.56 w odpowiedzi 
wskazało, że podział spółek jest preferowanym przez TFI sposobem dostosowania 
portfela funduszu do limitów inwestycyjnych. W kolejnych miesiącach odbywały się 
spotkania pomiędzy stronami. Przedstawiciele ARP SA na spotkaniu 
z Towarzystwem i Zarządzającym w dniu 22 listopada 2017 r. stwierdzili, że 
wariantem preferowanym jest połączenie trzech spółek z portfela funduszu, 
przeniesienie nowopowstałego podmiotu do FIZAN Spółek ARP, a następnie 
likwidacja FIZAN Nieruchomości ARP. W dniu 22 grudnia 2017 r. Towarzystwo 
skierowało pismo zawierające zapytanie dotyczące podjętych i planowanych przez 
Zarządzającego czynności w celu dostosowania struktury aktywów do ustawowych 
ograniczeń inwestycyjnych. Natomiast wcześniej w dniu 18 grudnia 2017 r. odbyło 
się spotkanie – bez wiedzy i udziału Towarzystwa, z którego wnioski zostały jemu 
przedstawione przez Zarządzającego w piśmie z dnia 12 stycznia 2018 r.57. Wskazał 
on w nim, że zaakceptowany został model działania mający na celu w pierwszej 
kolejności przeniesienie aktywów z portfela funduszu do ARP SA lub do FIZAN 
Spółek ARP oraz likwidację funduszu. 
Według wyjaśnień Prezes PFR TFI SA i Członka Zarządu PFR TFI SA58, dbanie 
o zgodność struktury portfela inwestycyjnego z wymogami u.f.i było obowiązkiem 
Zarządzającego. Towarzystwo swoje stanowisko w tym zakresie komunikowało 
Zarządzającemu. Członek Zarządu TFI BGK SA w piśmie z dnia 23 czerwca 2017 r. 
skierowanym do IDA Management sp. z o.o. wskazał, że sposób dostosowania 
składu portfela do limitów inwestycyjnych funduszu leży w gestii Zarządzającego, 
a Towarzystwo nie może podejmować decyzji w tej kwestii.  
NIK zauważa, że zgodnie z art. 45a ust. 2 u.f.i. powierzenie wykonywania czynności 
związanych z działalnością prowadzoną przez Towarzystwo nie może prowadzić do 
zaprzestania faktycznego wykonywania przez Towarzystwo działalności, o której 
mowa w art. 45 u.f.i. Ponadto zgodnie z art. 45a ust. 4a u.f.i. Towarzystwo jest 
obowiązane do bieżącego nadzorowania wykonywania powierzonych czynności, 
bez względu na podmiot je wykonujący.  

 (akta kontroli str. 71-78, 148-161, 215-245, 326-342, 569-570, 577-580, 751-753, 
757-758, 780-782, 785, 842-844, 855-860, 864, 870-872, 1990-2012, 3048-3101) 

Procedury wewnętrzne dotyczące wykonywania zadań względem funduszy 

                                                      
52  Pismo znak PW/ARP/2016/769/AŁ z dnia 2 grudnia 2016 r. 
53  Sprawozdanie finansowe FIZAN Nieruchomości ARP za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 
54  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 26 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2219/EM). 
55  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 13 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2297/EM). 
56  Pismo znak PW/ARPN/2017/557/MP z dnia 23 czerwca 2017 r. 
57  Pismo znak IDAMGT/JK/4/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. 
58  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2004/EM). 
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Towarzystwo, zgodnie z § 12 Regulaminu systemu nadzoru zgodności z działalności 
z prawem w PFR TFI SA59, prowadziło książkę procedur zawierającą procedury 
i regulaminy wewnętrzne związane z działalnością TFI i funduszy. Podstawowe 
dokumenty wewnętrzne, zawarte w książce procedur, nie były dedykowane 
wyłącznie FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP, lecz odnosiły się do 
także do innych funduszy zarządzanych przez Towarzystwo. 
Na system kontroli wewnętrznej w Towarzystwie składały się: nadzór zgodności 
działalności z prawem, audyt wewnętrzny oraz zarządzanie ryzykiem. 
Czynności nadzoru zgodności działalności z prawem w PFR TFI SA wykonywane 
były przez Biuro Nadzoru, którym kierował Inspektor Nadzoru, podlegający 
wyłącznie i bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Do zadań Biura Nadzoru należało 
m.in. przeprowadzanie kontroli działalności Towarzystwa, a także podmiotów 
zewnętrznych w zakresie przewidzianym zapisami umownymi oraz przepisami 
prawa. Funkcje audytu wewnętrznego w Towarzystwie były realizowane w Biurze 
Audytu, wydzielonym w strukturze organizacyjnej Towarzystwa jako odrębna 
i niezależna jednostka organizacyjna60. 

 (akta kontroli str. 441-447, 450-451, 486-493, 3048-3101) 
Regulacja wynagrodzenia PFR TFI SA za zarządzanie funduszami. Pokrywanie 
kosztów i wydatków 
Towarzystwo pobierało z aktywów FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP 
wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 2%, a następnie od dnia 
13 października 2016 r. – 2,22%61 (w skali roku) wartości aktywów netto funduszy62.  
W § 7 ust. 1 umów o współpracy63, znajdował się nieprecyzyjny zapis stanowiący, 
że Towarzystwo jest uprawnione do wynagrodzenia za zarządzanie funduszem (…) 
w wysokości do 2,22% wartości aktywów Funduszu w skali roku. Natomiast, zgodnie 
z art. 35 ust. 2 statutów funduszy, Towarzystwo otrzymywało wynagrodzenie 
wynoszące do 2,22% od wartości aktywów netto w skali roku, odpowiadającej 
wartości aktywów funduszy pomniejszonej o zobowiązania funduszu. Do dnia 
zakończenia kontroli nie spowodowało to rozbieżności w kalkulacji wynagrodzenia. 

(akta kontroli str. 474, 480-483, 502-503, 505-540, 552-557, 58-70,  
120-136, 246-264, 275-286, 1890-1892, 3048-3101) 

Koszty i wydatki związane z działalnością prowadzoną przez FIZAN Spółek ARP 
i FIZAN Nieruchomości ARP pokrywane były z aktywów tych funduszy. Rodzaje 
pokrywanych kosztów i wydatków, sposób ich rozliczania oraz obowiązujące limity 
zostały określone w § 8 umów o współpracy i w art. 34 statutów funduszy (rozdział 
IX Koszty obciążające fundusz). Ponadto w Towarzystwie zostały opracowane także 
regulacje wewnętrzne, mające zastosowanie do ogółu funduszy zarządzanych przez 
PFR TFI SA i dotyczące pokrywania kosztów i wydatków związanych z działalnością 
funduszy64. 

                                                      
59  Wersja 6.0, przyjęta uchwałą Zarządu PFR TFI SA nr 03/06/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. 
60  Audyt wewnętrzny, zgodnie z § 3 Regulaminu audytu wewnętrznego w PFR TFI SA (wersja 5.0, przyjęta uchwałą 

Zarządu PFR TFI SA nr 05/06/2018 z 7 czerwca 2018 r.) obejmował wszystkie obszary działalności Towarzystwa, w tym 
procesy zarządzania lokatami funduszy, emisji i wykupu certyfikatów inwestycyjnych oraz współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi, w szczególności wypełnianiem przez nie zapisów zawartych w umowach. 

61  Zgodnie z aneksami nr 1 do Umowy o współpracy zawartymi w dniu 27 września 2016 r. i dokonanymi z dniem 
13 października 2016 r. zmianami statutów funduszy. 

62  Zgodnie z art. 35 ust. 2 statutów, wynagrodzenie PFR TFI SA naliczane było kwartalnie w dniu następującym po dniu 
wyceny. Faktury VAT z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie funduszami wystawiane były przez Towarzystwo na koniec 
każdego kwartału. Sposób ustalania wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie funduszami, jego wysokość, w tym 
przyczyny jego zwiększenia zostały opisane w części 2.4.4 Wystąpienia. 

63  W brzmieniu obowiązującym po zawarciu aneksów nr 1 z dnia 27 września 2016 r. 
64  Należały do nich w szczególności: Procedura wewnętrzna Towarzystwa dotycząca rozliczania kosztów i dokonywania 

płatności ze środków funduszy zarządzanych przez PFR TFI SA (Wersja 2.0, przyjęta uchwałą Zarządu PFR TFI SA nr 
04/11/2018 z 13 listopada 2018 r.) oraz Procedura zakupu towarów i usług w TFI BGK SA (Wersja 5.0, przyjęta uchwałą 
Zarządu TFI BGK SA nr 07/08/2017 z 10 sierpnia 2017 r.). 
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(akta kontroli str. 441-442, 446-447, 780-782, 786-787, 833-835,  
837-840, 3048-3101) 

Łączne koszty FIZAN Spółek ARP w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 
31 grudnia 2018 r.65 wyniosły 22 606 tys. zł i obejmowały w szczególności: 
wynagrodzenie dla Towarzystwa w kwocie 16 003 tys. zł (z czego 15 184 tys. zł 
stanowiło wynagrodzenie IDA Management sp. z o.o. za zarządzanie częścią 
portfela inwestycyjnego66), usługi w zakresie rachunkowości – 1 362 tys. zł, usługi 
prawne – 493 tys. zł, opłaty dla depozytariusza – 186 tys. zł oraz koszty utworzenia 
rezerwy na pokrycie kar umownych wynikających z Umowy inwestycyjnej w kwocie 
4 000 tys. zł.  
Koszty FIZAN Nieruchomości ARP w okresie od dnia 8 maja 2015 r. do dnia 
28 maja 2018 r.67 wyniosły 5 461 tys. zł i obejmowały w szczególności: 
wynagrodzenie dla Towarzystwa w kwocie 4 305 tys. zł (z czego 3 641 tys. zł 
stanowiło wynagrodzenie IDA Management sp. z o.o. za zarządzanie częścią 
portfela inwestycyjnego), usługi w zakresie rachunkowości – 375 tys. zł, usługi 
prawne – 167 tys. zł oraz opłaty dla depozytariusza – 149 tys. zł. 
Koszty administrowania funduszami mieściły się w limitach ustalonych w art. 34 
statutu, jedynie w FIZAN Spółek ARP w 2018 r. wynagrodzenie depozytariusza 
przekroczyło limit o 33,3 tys. zł (Towarzystwo pokryło tę różnicę68). 

(akta kontroli str. 617-619, 625-627, 683-691, 694, 695-703, 723-725,  
734-737, 3048-3101, 3103) 

Działalność zgromadzenia inwestorów funduszy 
Zgromadzenia inwestorów FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP 
podejmowały uchwały wymagane postanowieniami statutów. Wśród nich w latach 
2015-2019 (I poł.) wystąpił jeden przypadek69, w którym zgromadzenie inwestorów 
podjęło uchwałę związaną z czynnościami dotyczącymi operacji portfelowych 
funduszu. Zgromadzenie Inwestorów FIZAN Spółek ARP, działając na podstawie 
art. 7 ust. 1 pkt 9 statutu funduszu, uchwałą z dnia 23 listopada 2016 r.70 wyraziło 
zgodę na udzielenie przez fundusz pożyczki na rzecz Mesko-AGD sp. z o.o. 
w kwocie 3 600 tys. zł. Umowa pożyczki71 została zawarta pomiędzy funduszem 
a Mesko-AGD sp. z o.o. w dniu 16 grudnia 2016 r. Spłata kapitału miała następować 
w […] ratach kapitałowych płatnych po upływie okresu karencji (tj. po dniu 30 
grudnia 2018 r.), w tym w okresie od grudnia 2018 r. do listopada 2020 r. w […] 
ratach kapitałowych w kwocie […] zł. Do dnia 24 lipca 2019 r. Mesko-AGD sp. z o.o. 
spłaciła łącznie […] rat kapitałowych po […] zł. 

(akta kontroli str. 617-619, 624, 627, 817-819, 828-830, 857-860, 872, 3048-3101) 
Badanie ryzyk prawnych wkładów niepieniężnych do funduszy 
W ramach emisji CI serii C FIZAN Spółek ARP SA do funduszu wnoszone były m.in. 
posiadane przez ARP udziały w spółce Energia Euro Park sp. z o.o.72  Przed ich 
wniesieniem miały miejsce istotne zdarzenia dotyczące tej spółki. 

                                                      
65  Koszty prezentowane w Rachunku wyniku z operacji w sprawozdaniach finansowych funduszu na koniec poszczególnych 

lat 2015-2018. 
66  Kwoty kosztów zarządzania funduszami zgodne z zestawieniem pn. Wyniki finansowe PFR TFI SA na wykonaniu umowy 

o zarządzanie FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP (pismo znak PW/TFI/2019/2167/EM z dnia 19 lipca 
2019 r.). 

67  Koszty prezentowane w Rachunku wyniku z operacji w sprawozdaniach finansowych funduszu na koniec poszczególnych 
lat 2015-2017 oraz w zakresie danych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 28 maja 2018 r. – w zestawieniu sporządzonym 
przez Towarzystwo (z dnia 13 września 2019 r.). 

68  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2120/EM). 
69  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2420EM). 
70  Uchwała nr 1 Zgromadzenia Inwestorów FIZAN Spółek ARP z 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

udzielenie pożyczki na rzecz Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mesko-AGD sp. z o.o. przez FIZAN Spółek ARP. 
71  Umowa pożyczki nr 1/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniona aneksami nr 1 z 13 marca 2017r. i nr 2 z 16 lipca 2016 r.  
72  Dalej także: EEP. 
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Informacja o istnieniu Umowy Konsolidacyjnej73 oraz Umowy Inwestycyjnej, zawartej 
w dniu 30 września 2015 r. między FIZAN Spółek ARP (reprezentowanym przez IDA 
Management sp. z o.o.), EEP oraz Elektrociepłownią Mielec sp. z o.o.74, regulującej 
procedurę i zasady ustalania warunków zbycia przez fundusz udziałów w EEP na 
rzecz EC Mielec, stała się wiadoma Towarzystwu w dniu 15 maja 2017 r. 
EEP została wniesiona do FIZAN Spółek ARP w dniu 12 stycznia 2016 r. Powyższa 
Umowa Inwestycyjna, mająca za przedmiot wzajemne zobowiązania stron 
w zakresie m.in. zasad zbycia przez FIZAN Spółek ARP udziałów w EEP 
z zachowaniem prawa pierwszeństwa ich nabycia przez EC Mielec, została zatem 
zawarta przez fundusz przed dniem wniesienia udziałów w EEP przez ARP SA do 
funduszu. 
Opóźnienie w zidentyfikowaniu przez Towarzystwo informacji na temat Umowy 
Inwestycyjnej w dużym stopniu wynikało z uchybień Zarządzającego 
(niepoinformowania o zawarciu umowy oraz jej konsekwencjach i nieprzekazania 
umowy podmiotowi wyceniającemu), a także z braku odpowiedniej komunikacji 
pomiędzy Zarządzającym a Towarzystwem oraz wewnątrz Towarzystwa, jak 
również z braku odpowiedniej koordynacji działań w Towarzystwie. 
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA75, Towarzystwo 
zapoznało się z treścią Umowy Inwestycyjnej po odbyciu rozmowy telefonicznej 
z pracownikiem IDA Management sp. z o.o. w dniu 15 maja 2017 r., 
tj. 19,5 miesiąca po jej zawarciu. Dyrektor Departamentu Operacyjnego 
Towarzystwa na spotkaniu z Zarządzającym w dniu 17 października 2017 r. 
podkreśliła, że Towarzystwo nie miało świadomości istnienia takiej umowy76.  
Kancelaria prawna która wykonywała zlecone przez Departament Operacyjny 
Towarzystwa badanie mające na celu wskazanie ograniczeń w możliwości zbycia na 
rzecz FIZAN Spółek ARP posiadanych przez ARP SA akcji i udziałów we 
wskazanych spółkach w dniu 4 listopada 2015 r. przekazała pocztą elektroniczną, 
do wiadomości Dyrektor Departamentu Operacyjnego Towarzystwa, notatkę 
dotyczącą m.in. spółki EEP. Została ona przesłana również tego samego dnia 
ówczesnemu Zarządowi Towarzystwa77. W notatce kancelaria wskazywała, że […]. 
Notatka ta zawierała m.in. […]. 
Umowa Konsolidacyjna i Umowa Inwestycyjna były wymienione w Oświadczeniu EC 
Mielec78, adresowanym do ARP SA i FIZAN Spółek ARP, stanowiącym załącznik 
nr 7 do Umowy wniesienia udziałów do FIZAN Spółek ARP w ramach zapisów na 
Certyfikaty Inwestycyjne serii C zawartej w dniu 12 stycznia 2016 r. pomiędzy 
funduszem oraz ARP SA. 

(akta kontroli: 58-70, 594-596, 598-604, 617-619, 625, 729-730, 794-800, 802-806, 
809-810, 817-819, 822, 842-844, 846-847, 849-853, 857-860,  

864, 872, 1948-1955, 3048-3101) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Towarzystwo na etapie wnoszenia przez ARP SA do FIZAN Spółek ARP jednej ze 
spółek nie ustaliło istotnych okoliczności prawnych dotyczących tej spółki, pomimo 
posiadania dokumentów pozwalających na identyfikację tych okoliczności. 

                                                      
73  Umowa konsolidacyjna zawarta pomiędzy ARP SA, Elektrociepłownią Mielec sp. z o.o. oraz Energia Euro Park sp. z o.o. 

z dnia 11 kwietnia 2013 r. Dalej: Umowa Konsolidacyjna. 
74  Dalej także: EC Mielec. 
75  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z 30 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2232/EM).  
76  Notatka służbowa ze spotkania z IDA Management sp. z o.o. w dniu 17 października 2017 r. 
77  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2232/EM). 
78  Oświadczenie EC Mielec z dnia 30 września 2015 r. o wyrażeniu zgody na wniesienie udziałów bez zachowania 

procedury zbycia udziałów określonej w umowie spółki i umowie konsolidacyjnej. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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W ocenie Izby, Towarzystwo, przy zachowaniu należytej staranności, powinno było 
uzyskać wiedzę na temat istnienia Umowy Inwestycyjnej już w listopadzie 2015 r. na 
podstawie notatki przygotowanej przez zewnętrzną kancelarię prawną, która została 
przekazana w tym dniu Dyrektorowi Departamentu Operacyjnego Towarzystwa oraz 
Zarządowi Towarzystwa. 
W ocenie NIK, Towarzystwo, mimo uchybień Zarządzającego, powinno było, znając 
treść notatki kancelarii prawnej z dnia 4 listopada 2015 r. oraz Oświadczenia, 
zapoznać się z zapisami Umowy Inwestycyjnej. Towarzystwo, nie znając treści 
powyższej umowy, nie miało świadomości, że w stosunku do udziałów w EEP, 
wnoszonych tytułem wpłaty na certyfikaty inwestycyjne serii C, spółce EC Mielec 
przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia.  
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA79, Towarzystwo 
przed wniesieniem aktywów do funduszu wypełniło ciążące na nim obowiązki 
wynikające z przepisów prawa w celu poprawnego wniesienia aktywów do FIZAN 
Spółek ARP, natomiast na potrzeby skutecznego przeniesienia akcji i udziałów na 
fundusz, ani na potrzeby wyceny dokonywanej w związku z wniesieniem, nie była 
niezbędna ani konieczna analiza wykraczająca poza wskazany zakres.  
NIK nie podziela argumentacji przedstawionej w powyższych wyjaśnieniach. 
W ocenie Izby, Towarzystwo zawierając Umowę wniesienia udziałów do FIZAN 
Spółek ARP w ramach zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii C nie dochowało 
należytej staranności. Towarzystwo, nie znając treści dokumentów przywołanych 
w powyższej Umowie wniesienia, nie mogło mieć również pewności, że ich analiza 
nie była niezbędna ani konieczna. 
FIZAN Spółek ARP nie zrealizował postanowień Umowy Inwestycyjnej. Nie zostało 
skierowane do EC Mielec zaproszenie do negocjacji w celu zbycia udziałów 
funduszu w EEP w terminie nie późniejszym niż 45 dni po odbyciu zwyczajnego 
zgromadzenia wspólników EEP zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 
rok obrotowy 2016. Fundusz nie przystąpił również do negocjacji w terminach 
wskazanych w zaproszeniach80 w ramach ponownej procedury zbycia udziałów 
w EEP wszczętej przez EC Mielec po odbyciu zwyczajnego zgromadzenia 
wspólników EEP zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 
2017. W związku z tym, EC Mielec w piśmie z dnia 26 czerwca 2018 r.81 wezwała 
FIZAN Spółek ARP oraz podmiot go reprezentujący, tj. IDA Management sp. z o.o., 
do realizacji niewykonanych zobowiązań Umowy Inwestycyjnej oraz – w przypadku 
braku przystąpienia do ponownej procedury zbycia udziałów EEP w terminie 21 dni 
od otrzymania wezwania – do zapłaty dwóch kar umownych w wysokości 
2 000 tys. zł każda (łącznie 4 000 tys. zł). Ponadto EC Mielec w dniu 28 sierpnia 
2019 r. skierowała pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
Towarzystwo utworzyło rezerwę na pokrycie kar umownych wynikających z Umowy 
Inwestycyjnej w łącznej kwocie 4 371 tys. zł, w tym z tytułu odsetek za zwłokę 
naliczonych na dzień 30 czerwca 2019 r. – 370 tys. zł82. Do dnia 7 sierpnia 2019 r. 
powyższa kara umowna nie została zapłacona83. Według wyjaśnień Prezes Zarządu 
i Prokurenta PFR TFI SA84, Towarzystwo zamierza […], zaś by […] nastąpiło, 
konieczne jest najpierw […].  

                                                      
79  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2267/EM). 
80  Zaproszenie do negocjacji z dnia 5 kwietnia 2018 r. (pismo znak EC/61/2018), ponowne zaproszenie do negocjacji 

z 27 kwietnia 2018 r. (pismo znak EC/82/2018) przesłane przez EC Mielec do IDA Management sp. z o.o. i Zarządu PFR 
TFI SA. 

81  Wezwanie z dnia 26 czerwca 2018 r. (znak EC/117/2018). 
82  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 14 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2315/EM). 
83  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 7 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2266/EM). 
84  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 8 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2267/EM). 
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Jak wynika z wyjaśnień Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA85, Towarzystwo 
zamierza współdziałać z Zarządzającym oraz ARP SA w celu ustalenia […], biorąc 
pod uwagę także […]. Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR 
TFI SA86, w dalszym ciągu nie zostały usunięte wątpliwości dotyczące 
prawdopodobnych wad prawnych, którymi obarczona jest Umowa Inwestycyjna. 
Związane były one w szczególności z […]. 

(akta kontroli str. 58-70, 594-596, 598-604, 617-619, 625, 729-730, 794-800, 802-
806, 809-810, 817-819, 822, 842-844, 846-847, 849-853, 857-860,  

864, 872, 1948-1955, 3048-3101) 

2.3 Rezultaty operacyjne zarządzania funduszami  

Realizacja celów inwestycyjnych 
Celem inwestycyjnym FIZAN Spółek ARP oraz FIZAN Nieruchomości ARP, zgodnie 
z art. 24 ust. 1 ich statutów, było osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz 
osiągnięcie wzrostu wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat 
funduszu.  
W przypadku FIZAN Nieruchomości ARP, którego likwidacja została zamknięta 
w dniu 31 sierpnia 2018 r., cel w zakresie osiągnięcia wzrostu aktywów w wyniku 
wzrostu wartości lokat funduszu został zrealizowany87. Zrealizowany zysk ze zbycia 
lokat88, prezentowany w sprawozdaniu finansowym FIZAN Nieruchomości ARP na 
dzień otwarcia likwidacji, tj. 28 maja 2018 r., wynosił 13 045 tys. zł89 i odpowiadał 
różnicy pomiędzy wartością odkupu (aktywów funduszu przez ARP) a wartością 
nabycia lokat – udziałów w trzech spółkach z o.o. (po której ARP SA wnosiła spółki 
do funduszu) w kwocie 5 045 tys. zł powiększonej o wynagrodzenie dla funduszu 
w zamian za umorzone udziały funduszu w IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. w kwocie 
8 000 tys. zł.  
Cel FIZAN Nieruchomości ARP polegający na osiąganiu przychodów z lokat netto 
funduszu nie był realizowany. Przychody z lokat netto w kolejnych latach osiągały 
poziom ujemny: (-) 486 tys. zł w 2015 r., (-) 1 724 tys. zł w 2016 r. oraz  
(-) 1 976 tys. zł w 2017 r. Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu 
PFR TFI SA90, wpływ na powyższą sytuację miał niski poziom przychodów 
(odpowiednio 35 tys. zł, 48 tys. zł i 24 tys. zł) w stosunku do kosztów (521 tys. zł, 
1 772 tys. zł i 2 000 tys. zł), a główną pozycją kosztów były koszty zarządzania 
(wynagrodzenie dla Towarzystwa wynosiło odpowiednio: 409 tys. zł, 1 524 tys. zł 
i 1 735 tys. zł). 
Bilansowa wartość aktywów FIZAN Spółek ARP wzrastała w latach 2015-2017 
(odpowiednio 175 638 tys. zł, 217 537 tys. zł i 247 029 tys. zł)91, natomiast w 2018 r. 
uległa istotnemu obniżeniu (235 969 tys. zł na dzień 30 czerwca 2018 r. i 191 350 
tys. zł na dzień 31 grudnia 2018 r.). Powyższe zmiany wykazywane w bilansie 
wartości aktywów wynikały głównie ze zmian wartości lokat funduszu, które na 
koniec lat 2015-2018 r. wynosiły: 166 428 tys. zł, 209 048 tys. zł, 242 693 tys. zł 
i 185 319 tys. zł. W 2018 r. zmniejszyła się wartość bilansowa udziałów w trzech 
z czterech spółek z o.o. oraz akcji w sześciu z dziewięciu spółek akcyjnych.  
Wartość WAN na koniec 2018 r. w porównaniu z wyceną dokonaną w grudniu 
2017 r. spadła o kwotę 94 496 690,63 zł, tj. o 33,44%. WAN według wycen z 2019 r. 

                                                      
85  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2380/EM). 
86  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2420/EM). 
87  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2178/EM). 
88  Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk ze zbycia lokat, prezentowany w poz. V.2 bilansu. 
89  Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk ze zbycia lokat (13 045 tys. zł), pomniejszony o zakumulowane 

nierozdysponowane przychody z lokat netto (5 351 tys. zł) stanowił dochody zatrzymane w kwocie 7 694 tys. zł (poz. V 
bilansu FIZAN Nieruchomości ARP na dzień 28 maja 2018 r.) 

90  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384EM). 
91  Stan na dzień 31 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2016 r. i 31 grudnia 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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(za I i II kw.) wykazywała w dalszym ciągu tendencję spadkową, a według wyceny 
na dzień 28 czerwca 2019 r. spadła w porównaniu z wyceną na koniec 2018 r. 
o kwotę 7 132 220,14 zł (tj. o 3,8%), zaś w porównaniu z wyceną na koniec 2017 r. 
spadek wyniósł 101 628 910,77 zł (tj. 35,96%).  
Przychody z lokat netto FIZAN Spółek ARP wynosiły w latach 2015-2018 
odpowiednio: 273 tys. zł, (-) 901 tys. zł, (-) 1 580 tys. zł i (-) 2 949 tys. zł. Jakkolwiek 
w całym okresie, w tym w trzech ostatnich latach, fundusz uzyskiwał przychody 
z lokat (2016 r. – 3 668 tys. zł, 2017 r. – 4 283 tys. zł, 2018 r. – 7 296 tys. zł), na 
które składały się głównie dywidendy od spółek portfelowych (3 566 tys. zł, 
4 088 tys. zł i 6 973 tys. zł), koszty funduszu przewyższały te przychody. Koszty 
funduszu wynosiły bowiem odpowiednio 4 569 tys. zł w 2016 r., 5 863 tys. zł 
w 2017 r. i 10 278 tys. zł w 2018 r.92).  
W latach 2016-2017 przepływy środków pieniężnych netto FIZAN Spółek ARP były 
ujemne: (-) 720 tys. zł i (-) 4 198 tys. zł, w 2018 r., stan środków pieniężnych 
zwiększył się o 1 706 tys. zł (głównie z tytułu dywidend od spółek portfelowych). 
W I poł. 2019 r.93 sytuacja finansowa funduszu nie poprawiła się. Wprawdzie 
przychody z lokat netto FIZAN Spółek ARP osiągnęły wartość dodatnią i wynosiły 
359 tys. zł (głównie wskutek przychodów z dywidend – 2 769 tys. zł), jednak 
dalszemu obniżeniu uległa wartość bilansowa aktywów funduszu (o 2,6% do kwoty 
188 449 tys. zł), co było spowodowane spadkiem wartości lokat funduszu (o 2,9% 
do kwoty 180 021 tys. zł). Ponadto o 1 969 tys. zł obniżył się stan środków 
pieniężnych funduszu, bowiem według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. do 
funduszu nie wpłynęły dywidendy w kwocie 2 399 tys. zł (składające się na 
przychody z lokat)W I poł. 2019 r. zmniejszyła się wartość bilansowa udziałów 
funduszu w dwóch z czterech spółek z o.o. oraz akcji w pięciu z dziewięciu spółek 
akcyjnych. 
Towarzystwo nie wyjaśniło94, jakie konkretne działania podejmowało w kierunku 
osiągnięcia celów funduszy. Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka 
Zarządu PFR TFI SA95, za zarządzanie funduszami zgodnie z zasadami polityki 
inwestycyjnej odpowiedzialny był Zarządzający, natomiast Towarzystwo wypełniało 
względem funduszy obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz 
obowiązki określone w umowach o współpracy i w umowach o zarządzanie. 
Z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA96 wynika również, że 
w całym okresie zarządzania portfelem inwestycyjnym FIZAN Spółek ARP, 
Zarządzający, w związku z ujemnymi przychodami z lokat netto funduszu, 
podejmował działania restrukturyzacyjne wobec składników portfela i przeprowadził 
następujące procesy inwestycyjne: udzielenie przez fundusz pożyczki spółce 
Mesko-AGD sp. z o.o. oraz podniesienie kapitału w spółce Mesko-Rol sp. z o.o. 
i sprzedaż spółki Mesko-AGD sp. z o.o. do Mesko-Rol sp. z o.o. 

 (akta kontroli str. 215-229, 297-310, 582-584, 591-592, 637-656, 658-681, 
842-844, 848-849, 851-853, 857-860, 864-865, 3048-3101) 

Realizacja planów dla funduszy 
Zgodnie z § 37 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 
2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych97, 
do sprawozdań finansowych FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP 
                                                      
92  W 2018 r. Towarzystwo pokryło koszty w kwocie 33 tys. zł. 
93  Sprawozdanie finansowe FIZAN Spółek ARP za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzone na dzień 

26 sierpnia 2016 r. 
94  NIK zwróciła się do PFR TFI SA z prośbą o wyjaśnienie, jakie działania podejmowało Towarzystwo w kierunku 

osiągnięcia celów funduszy oraz o wskazanie podejmowanych działań (pismo z dnia 17 lipca 2019 r., znak 
KGP.410.003.04.2019.13MT). 

95  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2242/EM). 
96  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2384/EM). 
97  Dz. U. Nr 249 poz. 1859. Dalej: rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. 
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załączane były Listy Zarządu Towarzystwa do uczestników funduszy, w których 
Zarząd Towarzystwa przedstawiał plany na kolejny rok. 
Początkowo w powyższych planach Zarząd Towarzystwa wskazywał zadania, które 
miały być zrealizowane w funduszach w kolejnym roku, natomiast plany dla FIZAN 
Spółek ARP na lata 2018 i 2019 przedstawione zostały w sposób bardziej ogólny98. 
Spośród zadań, określonych w Listach Zarządu Towarzystwa w sposób precyzyjny, 
w FIZAN Spółek ARP zrealizowane zostały w latach 2016-2018 cztery zadania 
z siedmiu (jedno w 2016 r. i trzy w 2017 r.), zaś w FIZAN Nieruchomości ARP – 
cztery zadania z ośmiu (dwa w 2016 r. i dwa w 2018 r.), przy czym nie zrealizowano 
żadnego z dwóch zadań w 2017 r.  
W FIZAN Nieruchomości ARP nie zostały zrealizowane w szczególności plany: 
w 2016 r. – podwyższenie kapitału zakładowego IDA Nieruchomości 1 sp. z o.o. 
w związku z planowaną realizacją inwestycji przez tę spółkę (wskutek 
przedłużających się procedur administracyjnych dotyczących nieruchomości 
będącej przedmiotem inwestycji); wypłata dla funduszu środków pieniężnych ze 
spółki IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. w wysokości ok. 2 000 tys. zł (ze względu na 
niezłożenie przez Zarządzającego wniosku inwestycyjnego w tym zakresie); 
w 2017 r. – utrzymanie minimalnego 6% średniorocznego wzrostu wartości spółek 
znajdujących się w portfelu funduszu, rozpoczęcie podziału spółek Operator ARP 
sp. z o.o. i IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. w celu dostosowania ich udziału 
w aktywach funduszu do limitów inwestycyjnych (według wyjaśnień Prezes Zarządu 
PFR TFI SA i Członka Zarządu PFR TFI SA99, nastąpił wybór innej koncepcji 
dostosowania funduszu do limitów; w ocenie NIK nie jest właściwe określanie 
likwidacji funduszu jako metody dostosowania go do limitów). 
W FIZAN Spółek ARP nie zostały zrealizowane plany w zakresie zbywania lokat. 
Zarząd Towarzystwa planował w 2016 r. w szczególności sprzedaż aktywów 
funduszu za kwotę minimum 24 000 tys. zł. W 2016 r. prowadzone były dwa procesy 
sprzedaży aktywów – udziałów spółki DioTech sp. z o.o. oraz akcji spółki […] o 
łącznej wartości według wyceny na koniec 2016 r. w kwocie 14 500 tys. zł 
(odpowiednio […] zł i […] zł) 100, co stanowiło około 73% planu przedstawionego w 
liście Zarządu Towarzystwa. Plan sprzedaży został zrealizowany na poziomie 5,4% 
(w kolejnym roku), ponieważ fundusz dokonał jedynie zbycia w dniu 24 lutego 
2017 r. udziałów w spółce DioTech sp. z o.o. za cenę 1 300 tys. zł. 
W 2017 r. Zarząd Towarzystwa planował uruchomienie procedury zbycia do […]% 
udziałów w […], ostatecznie sprzedaż nie nastąpiła – po analizie ofert wstępnych 
przesłanych przez potencjalnych inwestorów, Zarządzający podjął decyzję o 
zakończeniu procesu bez rozstrzygnięcia. Niedojście do skutku planowanej 
sprzedaży było spowodowane m.in. wolą uczestnika funduszu do pozostawienia 
udziałów tej spółki w portfelu funduszu, a także brakiem porozumienia z 
oferentami101.  
Kolejne zadanie planowane na 2017 r., tj. podjęcie rozmów z EC Mielec w sprawie 
realizacji Umowy Inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży udziałów w EEP zostało 
w ocenie Towarzystwa102 zrealizowane (odbyło się bowiem spotkanie 
Zarządzającego z EC Mielec). Prowadzony w 2017 r. proces sprzedaży udziałów 
w spółce EEP nie został zakończony […]103. 

                                                      
98  Stanowiły je m.in. realizacja procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek portfelowych, aktywizacja spółek 

portfelowych w zakresie innowacyjności oraz rozwoju rynków zbytu, działania promujące, wspieranie spółek portfelowych 
w zakresie tworzenia nowych (innowacyjnych) model biznesowych. 

99  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 8 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2088/EM). 
100  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 13 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2297/EM). 
101  Jw. 
102  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 8 lipca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2088/EM). 
103  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 13 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2297/EM). 
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W latach 2015-2019 (I poł.) FIZAN Spółek ARP dokonał zbycia udziałów jedynie 
w dwóch spółkach: DioTech sp. z o.o. – w 2017 r. (2 300 udziałów o wartości 
według ceny nabycia 688 tys. zł za cenę 1 300 tys. zł; zysk ze zbycia lokaty – 612 
tys. zł) oraz Mesko-AGD sp. z o.o. – w 2018 r. (16 538 udziałów o wartości według 
ceny nabycia 1 938 tys. zł za cenę 590 tys. zł; strata ze zbycia lokaty – 1 348 tys. zł; 
zbycie na rzecz innej spółki należącej do portfela funduszu). Na podstawie uchwały 
ZI funduszu104, zgodnie z art. 19 i 20 statutu, FIZAN Spółek ARP w dniu 31 marca 
2017 r. wypłacił uczestnikowi funduszu część przychodów z zamknięcia inwestycji 
w DioTech sp. z o.o. w wysokości 650 tys. zł. W związku ze zbyciem udziałów 
w Mesko-AGD sp. z o.o. ZI funduszu postanowiło o niedokonywaniu wypłaty 
przychodu z zamknięcia inwestycji105. 
PFR TFI SA nie przedstawiło przyczyn realizacji procesu zbywania lokat w zakresie 
znacząco niższym niż planowany. Prezes Zarządu i Członek Zarządu PFR TFI SA 
wyjaśnili106, że zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu zostało zlecone 
Zarządzającemu, do którego kompetencji, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 7 Umowy 
o zarządzenie, należało wyszukiwanie i rekomendowanie podmiotów, które nabędą 
składniki lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego FIZAN Spółek ARP. 
Z wyjaśnień wynika również, że PFR TFI SA nie znało oczekiwań ARP SA 
w zakresie wyjścia funduszy z inwestycji w udziały w spółkach z o.o. oraz akcje, 
natomiast Towarzystwo wiedziało o dwóch przypadkach przekazania przez ARP SA 
zaleceń i instrukcji w powyższym zakresie Zarządzającemu, wskazujących na brak 
woli ze strony uczestnika sprzedaży spółek […] i […]. 
W FIZAN Spółek ARP w 2018 r. nie zrealizowano ponadto planu utrzymania 
minimalnego 6% średniorocznego wzrostu wartości spółek portfelowych.  

(akta kontroli str. 606-612, 614-619, 621-622, 627, 629-631, 751-758,  
817-819, 823-825, 2274-2355, 2403-2445, 3048-3101) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
W sprawozdaniu finansowym FIZAN Spółek ARP za rok obrotowy od 1 stycznia 
2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w nocie objaśniającej nr 10.II pn. Wypłacone dochody 
funduszu nie został wykazany przychód z zamknięcia inwestycji w udziały w spółce 
Diotech sp. z o.o. w kwocie 650 tys. zł, wypłacony uczestnikowi przez FIZAN SARP 
31 marca 2017 r.  
Według wyjaśnień Prezes Zarządu PFR TFI SA i Członka Zarządu PFR TFI SA107, 
informacja o wypłaconym przychodzie ze zbycia spółki DioTech sp. z o.o. nie 
została wykazana w powyższej nocie z powodu omyłki podmiotu prowadzącego 
księgi rachunkowe tego funduszu i sporządzającego sprawozdanie, a także 
z powodu braku rozpoznania tego błędu przez biegłego dokonującego przeglądu 
przedmiotowego sprawozdania. 
Na skutek powyższej omyłki w sprawozdaniu finansowym FIZAN Spółek ARP za 
2017 r. nie została wykazana istotna informacja, której ujawnienie było wymagane 
zgodnie z załącznikiem nr 1108 do rozporządzenia sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości funduszy inwestycyjnych. 

(akta kontroli str.723-725, 728, 3048-3101) 

                                                      
104  Uchwala nr 1 Zgromadzenia Inwestorów FIZAN Spółek ARP z 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę 

przez FIZAN Spółek ARP przychodu z Zamknięcia Inwestycji w udziały DioTech sp. z o.o. 
105  Uchwala nr 1 Zgromadzenia Inwestorów FIZAN Spółek ARP z 27 września 2018 r. w sprawie wypłaty przychodu 

z Zamknięcia Inwestycji. 
106  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 13 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2297/EM). 
107  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia18 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2161/EM). 
108  Załącznik nr 1 pn. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, nota-10 Dochody i ich dystrybucja. 
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2.4 Likwidacja FIZAN Nieruchomości ARP  
Decyzja o likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP została podjęta w związku 
z niedostosowaniem struktury portfela inwestycyjnego funduszu do wymagań 
określonych w art. 145 ust. 3 u.f.i.  
ARP, PFR TFI SA i IDA Management sp. z o.o. zawarły w dniu 18 kwietnia 2018 r. 
Porozumienie dotyczące FIZAN NARP i FIZAN SARP109, opracowane na podstawie 
projektu przygotowanego przez ARP. Strony wskazały w nim, że zamierzają podjąć 
czynności zmierzające do likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP. W porozumieniu 
określone zostały czynności, które strony zobowiązały się wykonać, oraz 
harmonogram działań110. 
Zgodnie z porozumieniem zrealizowane zostały następujące czynności: 

 7 maja 2018 r. ARP zgłosiła żądanie wykupu 4 844 CI serii A, 34 685 CI serii 
B, 29 784 CI serii C oraz zapłaty kwoty z tytułu wykupu poprzez umowne 
potrącenie z wzajemną należnością funduszu wobec ARP SA; 

 8 maja 2018 r. zawarte zostały pomiędzy FIZAN Nieruchomości ARP a ARP 
trzy umowy zbycia udziałów spółek: Operator ARP SA (cena sprzedaży[…] 
zł), IDA Nieruchomości 1 sp. z o.o. ([…] zł), IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. 
([…] zł)111; 

 8 maja 2018 r. zawarta została umowa przelewu wierzytelności funduszu 
pomiędzy FIZAN Nieruchomości ARP, IDA Nieruchomości 2 sp. z o.o. oraz 
ARP SA, zgodnie z którą ARP SA nabyła wierzytelność funduszu wobec IDA 
Nieruchomości 1 sp. z o.o. za cenę […] zł; 

 10 maja 2018 r. Zarząd PFR TFI SA postanowił o wykupie certyfikatów 
inwestycyjnych funduszu na dzień 14 maja 2018 r., zgodnie z żądaniem ARP 
cena wykupu została ustalona w wysokości odpowiadającej WAN/CI według 
wyceny aktywów funduszu z dnia 14 maja 2018 r.; 

 15 maja 2018 r. umorzone CI zostały wykreślone z ewidencji uczestników; 

 22 maja 2018 r., na podstawie umowy pomiędzy FIZAN Nieruchomości ARP 
a ARP, nastąpiło potrącenie wzajemnych wierzytelności do wysokości 
niższej wierzytelności (tj. wierzytelności funduszu). 

FIZAN Nieruchomości ARP, zgodnie z art. 1 ust. 3112 statutu, został utworzony na 
czas nieokreślony. W związku z planowaną likwidacją, w dniu 25 maja 2018 r. 
dokonane zostały zmiany statutu funduszu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 
ust. 3 fundusz został utworzony na czas określony, tj. do dnia 27 maja 2018 r., 
a w art. 36 ust. 1 statutu dodano pkt 6, zgodnie z którym fundusz ulega rozwiązaniu 
w przypadku upływu okresu, na który został on utworzony. 
Otwarcie likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP nastąpiło 28 maja 2018 r.113 Zgodnie 
z art. 36 ust. 5 statutu likwidatorem funduszu było Towarzystwo. 
PFR TFI SA, zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 
2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych114, sporządziło 
i przedstawiło KNF harmonogram likwidacji funduszu115. 
Towarzystwo, z uwagi na chęć ograniczenia kosztów i czasu trwania likwidacji116, 
podjęło decyzję o przeprowadzeniu likwidacji funduszu w trybie uproszczonym, 

                                                      
109  Dalej: porozumienie. 
110  Załącznik nr 1 do Porozumienia. 
111  Przy czym zapłata ceny w kwocie […] zł za udziały w IDA Nieruchomości 1 sp. z o.o. nastąpiła przelewem, a w pozostałej 

części została uiszczona w formie umownego potrącenia. 
112  W brzmieniu obowiązującym do 25 maja 2018 r. 
113  Ogłoszenie o otwarciu likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP z dnia 8 czerwca 2018 r. 
114  Dz. U. Nr 114 poz. 963, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie likwidacji. 
115  Pismo w sprawie przekazania kopii ogłoszenia o otwarciu likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP z dnia 11 czerwca 2018 r. 
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stosując § 17 rozporządzenia w sprawie likwidacji. Z uwagi na stanowisko Sądu 
Okręgowego w Warszawie, wyrażone na etapie wpisu zmian w statucie funduszu, 
o niedopuszczalności zastosowania do likwidacji funduszu w tym przypadku trybu 
uproszczonego (i pominięcia obowiązków w zakresie ogłaszania o jej otwarciu), 
Towarzystwo dokonało zmian w harmonogramie likwidacji117 i zgodnie z § 5 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie likwidacji trzykrotnie ogłosiło o otwarciu likwidacji118. 
PFR TFI SA sporządzało i przekazywało informacje miesięczne o likwidacji, 
funduszu, wypełniając obowiązki określone w § 10 rozporządzenia w sprawie 
likwidacji. Łączne koszty likwidacji nie przekroczyły limitu określonego w art. 34 
ust. 8 statutu (tj. 400 tys. zł) i wyniosły 365,1 tys. zł, z czego fundusz pokrył 
364,9 tys. zł119, w tym: wynagrodzenie Towarzystwa jako likwidatora w kwocie […] zł 
(uwzględniające koszty badania sprawozdania finansowego funduszu na dzień 
zamknięcia likwidacji – […] zł), koszty usług depozytariusza – […] zł oraz koszty 
badania sprawozdania finansowego funduszu na dzień otwarcia likwidacji – […] 
zł120. 
Umorzenie ostatniego (jednego) certyfikatu inwestycyjnego serii A nastąpiło w dniu 
31 sierpnia 2018 r. Na dzień zakończenia likwidacji, tj. 31 sierpnia 2018 r. PFR TFI 
SA sporządziło sprawozdanie finansowe funduszu, zawierające dane wskazane 
w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie likwidacji. Wniosek o wykreślenie FIZAN 
Nieruchomości ARP z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych został złożony przez 
Towarzystwo do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 1 października 2018 r., 
w terminie zgodnym z § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie likwidacji121. Fundusz 
został wykreślony z rejestru postanowieniem Sądu w dniu 10 października 2018 r. 
Współpraca Towarzystwa z ARP w procesie likwidacji sprowadzała się do 
technicznych uzgodnień Departamentu Operacyjnego PFR TFI SA, dokonywanych 
poprzez wymianę korespondencji za pomocą poczty elektronicznej122. W okresie 
poprzedzającym likwidację funduszu, ARP wyrażała swoją wolę do sposobu 
zagospodarowania jego aktywów123 – przekazywanym Towarzystwu zamierzeniem 
było, iż przed likwidacją FIZAN Nieruchomości ARP aktywa z jego portfela zostaną 
przeniesione do ARP lub do portfela FIZAN Spółek ARP (ostatecznie 
w porozumieniu została przyjęta pierwsza z tych opcji). 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. f porozumienia, jego strony zobowiązały się do podjęcia 
zgodnej współpracy w celu przeprowadzenia potencjalnych kolejnych emisji 
certyfikatów inwestycyjnych FIZAN Spółek ARP, w ramach których wpłaty z tytułu 
zapisu ARP SA na te certyfikaty zostałyby uiszczone poprzez wpłatę gotówkową lub 
poprzez skuteczne wniesienie udziałów wszystkich lub niektórych spółek, które 
wcześniej zostały odkupione przez ARP SA od FIZAN Nieruchomości ARP. Zgodnie 
z harmonogramem działań, stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia, 
potencjalna emisja CI FIZAN Spółek ARP oraz wniesienie udziałów spółek miała 
nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Powyższe czynności nie zostały 
przeprowadzone, a Towarzystwo nie posiadało wiedzy, z jakiego powodu inwestor 
nie zdecydował się na nową emisję, która byłaby opłacona udziałami spółek 
odkupionych przez inwestora z FIZAN Nieruchomości ARP124. 

                                                                                                                                       
116  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 4 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2082/EM). 
117  Pismo w sprawie przekazania kopii ogłoszenia o otwarciu likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP z 2 lipca 2018 r. 
118  Ogłoszenia o otwarciu likwidacji nr 1 z 29 czerwca 2018 r., nr 2 z 13 lipca 2018 r. i nr 3 z 27 lipca 2018 r. 
119  Likwidator ze swojego wynagrodzenia pokrył koszty w wysokości […] zł z tytułu opłat sądowych związanych 

z wykreśleniem funduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych. 
120  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2122/EM). 
121  Tj. w terminie siedmiu dni od zakończenia badania ww. sprawozdania finansowego (26 września 2018 r.). 
122  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2122/EM). 
123  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2374/EM). 
124  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2119/EM). 



 

23 

 (akta kontroli str. 79-86, 137-147, 343-352, 459, 556-557, 585-589, 591-593, 
705-707, 709-713, 723-725, 727-730, 771-772, 774-779, 2013-2220, 3048-3101) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
Towarzystwo, po utworzeniu FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP, 
zorganizowało strukturę zarządzania funduszami, rozdzielając zadania i obowiązki 
pomiędzy siebie i Zarządzającego. Towarzystwo zarządzało funduszami zgodnie 
z przepisami regulującymi ich działalność, umowami o współpracy 
i postanowieniami statutów funduszy. 
Obowiązujące Procedury operacyjne nie zapobiegły nieprawidłowościom na etapie 
wnoszenia jednej ze spółek do FIZAN Spółek ARP. W wyniku niewystarczającego 
nadzoru i braku odpowiedniej komunikacji z Zarządzającym i wewnątrz TFI, jak 
również niezapewnienia właściwej koordynacji działań w procesie wnoszenia 
udziałów spółki EEP do FIZAN Spółek ARP, Towarzystwo nie zidentyfikowało 
w odpowiednim czasie informacji o zawarciu przez FIZAN Spółek ARP, EEP i EC 
Mielec Umowy Inwestycyjnej, a stało się to z dużym opóźnieniem. W konsekwencji 
Towarzystwo zawarło z ARP SA, w imieniu funduszu, umowę wniesienia udziałów 
w spółce EEP do FIZAN Spółek ARP, nie znając treści Umowy Inwestycyjnej 
i wynikających z niej zobowiązań funduszu w zakresie zbywania tych udziałów. 
Od 2018 r. następował spadek wartości aktywów netto FIZAN Spółek ARP. WAN 
według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r. spadła w porównaniu z wyceną na 
koniec 2018 r. o 7 132 220,14 zł (o 3,8%) oraz z wyceną na koniec 2017 r. – 
o 101 628 910,77 zł (o 35,96%). Niektóre plany dla funduszy, przedstawione 
w Listach Zarządu Towarzystwa do uczestników funduszy nie zostały zrealizowane, 
w szczególności plany sprzedaży aktywów FIZAN Spółek ARP w 2016 r. za kwotę 
minimum 24 000 tys. zł (w 2017 r. fundusz zbył udziały w jednej spółce za cenę 
1 300 tys. zł). Ogółem w latach 2015-2019 (I poł.) FIZAN Spółek ARP zbył aktywa 
(udziały w dwóch spółkach) za łączną kwotę 1 890 tys. zł, w tym w jednym 
przypadku innej spółce znajdującej się w portfelu funduszu, natomiast koszty 
funkcjonowania funduszu wyniosły w tym okresie 25 145 tys. zł.  
W związku z niedostosowaniem struktury portfela FIZAN Nieruchomości ARP do 
wymagań określonych w art. 145 ust. 3 u.f.i. podjęta została decyzja o jego 
likwidacji. Proces likwidacji przebiegł zgodnie z harmonogramem likwidacji 
i obowiązującymi przepisami. Towarzystwo realizowało w tym procesie wymagane 
czynności. 

3. Współpraca PFR TFI SA ze spółką IDA Management 
sp. o.o. 

Regulacja zasad współpracy 
Zasady współpracy między PFR TFI SA a IDA Management sp. z o.o. uregulowane 
były w umowach o zarządzanie, zawartych odrębnie dla FIZAN Nieruchomości ARP 
i FIZAN Spółek ARP. Umowy były zmieniane aneksami: nr 1 z dnia 3 sierpnia 
2015 r., nr 2 z dnia 30 września 2016 r. i nr 3 z dnia 2 grudnia 2016 r. 
Aneksami nr 1 dokonano zmian kwestii o charakterze formalnym125. Najważniejsze 
zmiany wprowadzone aneksami nr 2 dotyczyły rozszerzenia powierzonych IDA 
Management sp. z o.o. czynności (do całości portfeli funduszy), wskazania rodzajów 
lokat, jakich mają dotyczyć wnioski inwestycyjne, zmiany poziomu wynagrodzenia 
dla TFI, udzielania informacji dotyczących wykonywania postanowień umów 
                                                      
125  Zmieniono postanowienia dotyczące pełnomocnictw dla Zarządzającego (wprowadzono wzór pełnomocnictwa do 

wykonywania czynności związanych z zarządzaniem funduszami), zawiadomień i ich formy, zmiany i wypowiedzenia 
umowy i Statutów funduszy oraz zmieniono adres Zarządzającego. 
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i stanowiących tajemnicę zawodową oraz wskazania daty rozpoczęcia zarządzania 
portfelem aktywów płynnych. Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu 
PFR TFI SA126, zmiany te zostały dokonane z inicjatywy Zarządzającego i miały na 
celu ułatwienie procesu zarządzania płynnością funduszy. Zmiany wprowadzone 
aneksami nr 3 dotyczyły w szczególności wprowadzenia planów operacyjnych 
funduszy, rozszerzenia katalogu usług powierzonych, wprowadzenia postanowień 
wynikających ze zmian przepisów u.f.i. uwzględniających przepisy rozporządzenia 
231/2013127 i planowanego przejęcia przez Zarządzającego zarządzania aktywami 
płynnymi funduszy. 
Na podstawie zawartych umów o zarządzanie PFR TFI SA zleciła IDA Management 
sp. z o.o. świadczenie określonych usług w zakresie zarządzania funduszami. 
Zgodnie z ich treścią, w brzmieniu nadanym aneksami nr 3, należały do nich m.in: 

 Opracowanie i przedstawienie PFR TFI SA planu operacyjnego; 
 Dokonywanie analiz rynkowych i wyszukiwanie lokat; 
 Obsługa procesu zwiększania wartości lokat; 
 Wyszukiwanie i przeprowadzanie procedur wyjścia funduszy z inwestycji 

w lokaty; 
 Zapewnienie płynności lokowanych środków w niezbędnym zakresie; 
 Zapewnienie zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej funduszu 

z ograniczeniami inwestycyjnymi określonymi w strategii inwestycyjnej, statucie 
funduszu, u.f.i. oraz z limitami ryzyka; 

 Przestrzeganie postanowień planu operacyjnego oraz zapewnianie jego 
regularnych aktualizacji; 

 Monitorowanie wyników lokat w kontekście planu operacyjnego. 
W umowach o zarządzanie PFR TFI SA zobowiązało również IDA Management 
sp. z o.o. w szczególności do przedstawiania wniosków inwestycyjnych dotyczących 
lokat oraz informacji o dokonanych lokatach (§ 4 ust. 1 pkt 3). Strony zobowiązały 
się także do współdziałania w realizacji celu inwestycyjnego funduszy (§ 6 ust. 1). 
Zasady współpracy PFR TFI SA i IDA Management sp. z o.o. wynikały także 
z Procedur operacyjnych128. Dokumenty wskazywały osoby odpowiedzialne za ich 
realizację po każdej ze stron.  
Ponadto co sześć miesięcy odbywały się spotkania przedstawicieli Towarzystwa 
z zespołem zarządzającym IDA Management sp. z o.o., w trakcie których omawiana 
była bieżąca sytuacja funduszy. Spotkania dotyczące FIZAN Spółek ARP odbyły się 
w okresie od 9 sierpnia 2016 r. do 14 stycznia 2019 r. łącznie 10 razy129. Z notatek 
ze spotkań130 wynika, iż w ich trakcie omawiana była sytuacja spółek portfelowych 
funduszu. Notatki zawierały zwięzły opis ich sytuacji, nie zawierały natomiast ustaleń 
ani wskazówek dotyczących kierunków działań Zarządzającego w zakresie 
nabywania/zbywania lokat. Według wyjaśnień Członka Zarządu i Prokurenta PFR 
TFI SA131, tożsame spotkania były organizowane także w sprawie FIZAN 
Nieruchomości ARP. TFI nie dysponowało notatkami z tych spotkań. 

(akta kontroli str. 61-69, 108-115, 141-145, 157-160, 306-309, 358-362,  
364-368, 876-893, 1435-1453) 

Planowanie operacyjne  
                                                      
126  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 16 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2449/EM). 
127  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, 
depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1). 

128  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/1997/EM/FK). 
129  Pisma Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 12 lipca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2119/EM) i 30 lipca 2019 r. 

(znak PW/TFI/2019/2233/EM); pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak 
PW/TFI/2019/2385/EM). 

130  Z wyjątkiem pierwszego spotkania w dniu 9 sierpnia 2016 r., z którego brak było notatki. 
131  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2379/EM). 
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Załącznikami do umów o zarządzanie – dodanymi na mocy aneksu nr 3 – były Plany 
operacyjne132 opracowane przez Zarządzającego i przeanalizowane przez Komitet 
Inwestycyjny Towarzystwa, który nie zgłosił do nich zastrzeżeń133. Plany określały 
parametry operacyjne funduszy w latach 2017-2021.  
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 17 umów o zarządzanie (w brzmieniu nadanym aneksami 
nr 3) Plany operacyjne funduszy miały być aktualizowane raz na rok. Plany te nie 
były zmieniane od momentu ich wprowadzenia, tj. od wejścia w życie aneksu nr 3 do 
umów o zarządzanie (tj. z dniem 4 grudnia 2016 r.)134. 
IDA Management sp. z o.o. skierowała do Towarzystwa dwa pisma w sprawie 
aktualizacji Planów operacyjnych. Pierwsze (z dnia 19 grudnia 2017 r.) dotyczyło 
informacji na temat powołania zespołu ds. aktualizacji planów135, drugie (z dnia 
12 stycznia 2018 r.) przedstawiało wykonane ewaluacje planów (sprawozdania 
zespołu ds. aktualizacji) i informowało o przystąpieniu do przygotowania 
zaktualizowanych planów. Ze sprawozdań tych wynikało w szczególności, iż zespół 
ds. aktualizacji miał przystąpić do przygotowania zaktualizowanych planów 
niezwłocznie po otrzymaniu od Zarządzającego rekomendacji co do kierunków 
aktualizacji. Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA136, 
TFI dokonało analizy przedłożonych sprawozdań i nie zgłosiło do nich uwag. 
Towarzystwo nie dysponowało jednak dokumentacją potwierdzającą dokonane 
analizy. Prowadzone działania nie zakończyły się aktualizacją Planów operacyjnych. 

 (akta kontroli str. 61-69, 108-115, 123-128, 358-362, 405-440) 
Wnioski inwestycyjne 
Działalność Zarządzającego w zakresie nabycia lub zbycia lokaty miała stanowić, 
zgodnie z umowami o zarządzanie, przedmiot wniosków inwestycyjnych. Proces 
rozpatrywania wniosków inwestycyjnych w PFR TFI SA regulowany był zapisami: 
1) umów o zarządzanie, 2) regulaminu Komitetu Inwestycyjnego Towarzystwa, 
3) Procedur operacyjnych, 4) procedury podejmowania i dokumentowania decyzji 
inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PFR TFI SA. 
W trakcie weryfikacji wniosków inwestycyjnych przez PFR TFI SA pod uwagę brane 
były następujące czynniki: prawidłowość i kompletność dostarczonej dokumentacji, 
zgodność decyzji ze statutem, Strategią Inwestycyjną, umowami o współpracy 
i prawem, zgodność decyzji z interesem uczestników funduszu, wpływ decyzji na 
portfel inwestycyjny funduszu i osiągnięcie celu inwestycyjnego funduszu w obliczu 
ryzyka137. W proces weryfikacji wniosków zaangażowani był dyrektor komórki 
odpowiedzialnej za nadzór nad Zarządzającym i dwóch analityków. W procesie 
oceny wniosków inwestycyjnych brał udział Komitet Inwestycyjny Towarzystwa.  
W sprawach dotyczących FIZAN Nieruchomości ARP IDA Management sp. z o.o. 
skierowała do PFR TFI SA trzy wnioski inwestycyjne: 

 Wniosek złożony w dniu 20 czerwca 2017 r. dotyczył decyzji inwestycyjnej w 
sprawie obniżenia kapitału w spółce portfelowej za wynagrodzeniem. Celem 
decyzji było osiągnięcie przychodu z lokaty. W wyniku tego działania kapitał 
zakładowy spółki obniżono o 8 000 tys. zł. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa 
nie zgłosił sprzeciwu do wniosku (uchwała z dnia 28 czerwca 2017 r.). FIZAN 
Nieruchomości ARP nie osiągnął przychodu z lokaty, której dotyczył wniosek, 

                                                      
132  Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10a umów o zarządzanie Plany operacyjne oznaczały dokumenty, o których mowa w art. 19 

rozporządzenia nr 231/2013. 
133  Pisma Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/1997/EM/FK), 

z dnia 25 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2036/EM) oraz z dnia 27 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2050/EM). 
134  Pismo Prezes i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 25 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2036/EM). 
135  Dalej: zespół ds. aktualizacji. 
136  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2385/EM). 
137  Załącznik do pisma Inspektora Nadzoru PFR TFI SA z dnia 4 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/1942/EM) oraz 

załącznik nr 6 do pisma Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 lipca 2019 r. (znak 
PW/TFI/2019/2179/EM). 
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gdyż umorzenie udziałów nastąpiło w lutym 2018 r., a środki z tytułu umorzenia 
nie zostały wypłacone na rzecz funduszu przed jego likwidacją. Według 
wyjaśnień Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA138, Zarządzający 
poinformował TFI, że środki uzyskane z umorzenia miały pozwolić na 
skuteczne przeprowadzenie dywersyfikacji lokat oraz likwidację FIZAN 
Nieruchomości ARP, a po przeniesieniu spółek portfelowych z tego funduszu 
do FIZAN Spółek ARP kwota pochodząca z umorzenia miała stanowić 
wsparcie w restrukturyzacji spółek z portfela FIZAN Spółek ARP. 

 Drugi wniosek złożony został w dniu 23 kwietnia 2018 r. Przedmiotem wniosku 
było zbycie na rzecz ARP udziałów trzech spółek portfelowych na łączną kwotę 
[…] zł. Działania będące przedmiotem tej decyzji stanowiły pierwszy etap 
likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa nie 
zgłosił sprzeciwu do wniosku (uchwała z dnia 24 kwietnia 2018 r.).  

 Trzeci wniosek został złożony w dniu 30 kwietnia 2018 r. Jego przedmiotem 
było zbycie wierzytelności należnej funduszowi od spółki portfelowej i był to 
kolejny etap likwidacji FIZAN Nieruchomości ARP. Wierzytelność objęta 
decyzją (8 000 tys. zł) powstała w wyniku realizacji decyzji inwestycyjnej objętej 
pierwszym wnioskiem. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa nie zgłosił sprzeciwu 
do wniosku (uchwała z dnia 7 maja 2018 r.).  

Wnioski inwestycyjne dotyczące FIZAN Nieruchomości ARP zostały rozpatrzone 
przez Towarzystwo w terminie wynikającym z Procedur operacyjnych, tj. w ciągu 
10 dni roboczych od wpływu do TFI. 
W okresie objętym kontrolą nie został złożony przez Zarządzającego w ramach 
FIZAN Nieruchomości ARP żaden wniosek inwestycyjny dotyczący zbycia spółek 
portfelowych inwestorowi zewnętrznemu ani dotyczący nabycia lokat do funduszu. 
Wszystkie trzy wnioski obejmowały operacje na posiadanych aktywach funduszu, 
z czego dwa związane były bezpośrednio z jego likwidacją. 
Plan zbywania lokat został wpisany do Planu operacyjnego. Według wyjaśnień 
Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA139, po wejściu w życie umowy 
o zarządzanie za zarządzanie funduszem (zgodnie z zasadami polityki 
inwestycyjnej140) odpowiedzialny był Zarządzający, zaś TFI wypełniało obowiązki 
nadzorcze i administracyjne. W ramach nadzoru Towarzystwo dokonywało analizy 
planowanych operacji przedstawianych we wnioskach inwestycyjnych. Zgodnie ze 
stanowiskiem Towarzystwa141, podejmowało ono kroki w kierunku aktywizacji 
Zarządzającego poprzez kierowanie do niego pism dotyczących dostosowania 
struktury portfela do wymogów u.f.i., jednak nie w każdym przypadku zarządzanie 
portfelem inwestycyjnym funduszu oznaczało dużą liczbę podejmowanych decyzji 
inwestycyjnych. Ich liczba była uzależniona od sytuacji rynkowej, stanu lokat, 
warunków prawnych, podatkowych i finansowych, płynności funduszu i innych 
czynników, a za ich podejmowanie odpowiedzialny był Zarządzający. Brak 
aktywności Zarządzającego w zakresie nabywania i zbywania lokat FIZAN 
Nieruchomości ARP nie był przedmiotem audytów ani kontroli TFI, nie kierowano 
także do Zarządzającego pism w tej sprawie.  

(akta kontroli str. 320-324, 364-368, 405-440) 
W sprawach dotyczących FIZAN Spółek ARP IDA Management sp. z o.o. złożyła do 
Towarzystwa sześć wniosków inwestycyjnych (a także dwa uzupełnienia do 

                                                      
138  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta z dnia 12 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2441/EM). 
139  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2421/EM). 
140  Z zachowaniem zawodowej staranności, działając w interesie funduszu i jego uczestników przy zachowaniu zasady 

minimalizacji ryzyka. 
141  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2421/EM).  
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wniosków i jeden wniosek, który nie spełniał warunków wynikających z Procedury 
nr 2 pkt 2 ust. 8 Procedur operacyjnych): 

 Pierwszy wniosek (wraz z uzupełnieniem, które TFI wykazywało jako osobny 
wniosek inwestycyjny mimo, iż nie zawierał wszystkich elementów opisanych 
w Procedurach operacyjnych) dotyczył udzielenia przez fundusz spółce 
portfelowej pożyczki w kwocie 3 600 tys. zł. Do tego wniosku (złożonego 
w PFR TFI SA w dniu 21 września 2016 r.) Komitet Inwestycyjny Towarzystwa 
złożył zastrzeżenia (uchwała z dnia 29 września 2016 r.). Do uzupełnienia 
wniosku (złożonego w dniu 7 października 2016 r.) Komitet nie zgłosił 
sprzeciwu (uchwała z dnia 14 października 2016 r.). 

 Drugi wniosek (złożony w dniu 26 stycznia 2017 r.) dotyczył sprzedaży jednej 
ze spółek portfelowych za łączną cenę 1 300 tys. zł. Komitet Inwestycyjny 
Towarzystwa nie zgłosił do niego sprzeciwu (uchwała z dnia 1 lutego 2017 r.).  

 Wniosek trzeci (złożony w dniu 28 lutego 2018 r.) i uzupełnienie (z dnia 
27 marca 2018 r.) dotyczyły zgody na wydłużenie okresu karencji spłaty 
powyższej pożyczki udzielonej spółce portfelowej, a także podwyższenia 
kapitału tej spółki o kwotę 4 999 853 zł. Zarówno do wniosku, jak i do jego 
uzupełnienia Komitet Inwestycyjny Towarzystwa złożył zastrzeżenia (uchwały 
z dnia 14 marca i 13 kwietnia 2018 r.) i wniosek nie został zrealizowany. 

 W czwartym wniosku inwestycyjnym złożonym w dniu 25 maja 2018 r. IDA 
Management sp. z o.o. wnioskowała o udzielenie zgody na podwyższenie 
kapitału w innej spółce portfelowej o kwotę 5 500 tys. zł. Komitet Inwestycyjny 
Towarzystwa nie zgłosił do niego sprzeciwu (uchwała z dnia 28 maja 2018 r.).  

 Piąty wniosek inwestycyjny (złożony w dniu 13 czerwca 2018 r.) dotyczył 
sprzedaży udziałów funduszu w jednej ze spółek portfelowych innej spółce 
portfelowej. Do wniosku nie został zgłoszony sprzeciw Komitetu 
Inwestycyjnego Towarzystwa (uchwała z dnia 14 czerwca 2018 r.).  

 Szósty wniosek Zarządzający złożył w dniu 27 czerwca 2018 r. i dotyczył on 
wydłużenia karencji spłaty pożyczki udzielonej spółce portfelowej. Komitet 
Inwestycyjny Towarzystwa nie zgłosił do niego sprzeciwu (uchwała z dnia 
6 lipca 2018 r.).  

Dodatkowo TFI wykazało wniosek złożony w dniu 27 lutego 2017 r., który nie 
zawierał elementów wynikających z Procedur operacyjnych. Dotyczył on podpisania 
aneksu do umowy pożyczki udzielonej na podstawie pierwszego wniosku 
inwestycyjnego. Aneks dotyczył zmiany przeznaczenia części środków pożyczki 
i doprecyzowania zasad naliczania odsetek. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa nie 
zgłosił sprzeciwu do wniosku (uchwała z dnia 1 marca 2017 r.). 
Wnioski inwestycyjne dotyczące FIZAN Spółek ARP zostały rozpatrzone przez 
Towarzystwo w terminie wynikającym z Procedur operacyjnych, tj. w ciągu 10 dni 
roboczych od wpływu do TFI. 
Ogółem powyższe sześć złożonych wniosków inwestycyjnych (wraz 
z uzupełnieniami oraz jednym wnioskiem, który nie spełniał wymagań określonych 
w Procedurach operacyjnych) dotyczyło trzech spółek portfelowych. Wobec dwóch 
wniosków (oraz jednego uzupełnienia wniosku) Komitet Inwestycyjny Towarzystwa 
złożył zastrzeżenia. Jeden wniosek nie podlegał realizacji wobec zgłoszonych 
zastrzeżeń Komitetu Inwestycyjnego Towarzystwa. Pozostałe cztery (a także jeden 
wniosek, który nie spełniał warunków określonych w Procedurach operacyjnych) 
zostały zaakceptowane – dotyczyły one trzech spółek portfelowych. Spośród 
powyższych sześciu wniosków cztery dotyczyły kwestii udzielenia pożyczek jednej 
spółce portfelowej albo zmiany warunków tej pożyczki. Tylko dwa wnioski 
inwestycyjne dotyczyły zbycia spółki portfelowej, z czego jeden dotyczył operacji 
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o charakterze wewnętrznym – zbycia jednej spółki portfelowej innej spółce 
portfelowej. W odniesieniu do pozostałych 10 spółek portfelowych Zarządzający nie 
składał żadnych wniosków inwestycyjnych do Towarzystwa. 
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA142, wobec 
odpowiedzialności IDA Management sp. z o.o. za zarządzanie funduszem, działania 
Towarzystwa w zakresie dotyczącym FIZAN Spółek ARP skupiały się na analizie 
planowanych operacji wskazywanych we wnioskach inwestycyjnych, a złożenie 
wniosków dotyczących jedynie trzech spółek było decyzją Zarządzającego. 
Wskazano, że TFI analizowało sytuację rynkową, stan lokat i działania IDA 
Management sp. z o.o. Analizy wykazały, że sytuacja części spółek portfelowych 
była trudna, przynosiły one straty oraz balansowały na granicy rentowności, 
w związku z czym ich zbycie za cenę adekwatną do realnej wartości było trudne. 
Sytuacja rynkowa była niekorzystna, co znalazło odzwierciedlenie w wycenach lokat 
FIZAN Spółek ARP w 2018 r. i na początku 2019 r. W ocenie Prezes i Członka 
Zarządu PFR TFI SA, biorąc powyższe czynniki pod uwagę, działania 
Zarządzającego wpisywały się w realizację celu inwestycyjnego funduszu. TFI 
podejmowało interwencję w sytuacji, gdy uznało, iż jest ona niezbędna (tj. 
w przypadku wniosków inwestycyjnych, do których zostały zgłoszone zastrzeżenia). 
Prezes Zarządu i Członek Zarządu Towarzystwa nie wyjaśnili, czy TFI dokonywało 
analizy powodów, dla których względem pozostałych składników lokat brak było 
operacji i wniosków inwestycyjnych i nie wyjaśnili, czy brak operacji na pozostałych 
lokatach był uzasadniony, a także, czy podejmowało wobec IDA Management 
sp. z o.o. działania mające na celu realizację operacji wobec pozostałych 
składników aktywów. 

(akta kontroli str. 157-160, 320-324, 405-440) 
W trakcie kontroli Towarzystwo dodatkowo wykazało  czwarty wniosek inwestycyjny 
dotyczący FIZAN Nieruchomości ARP, który nie został tak określony przez IDA 
Management sp. z o.o. Zdaniem Zarządzającego działanie, którego dotyczył (tj. 
obniżenie kapitału w spółce portfelowej bez wynagrodzenia) nie stanowiło decyzji 
inwestycyjnej. Obniżenie kapitału było wynikiem zawyżenia wartości spółki podczas 
wnoszenia jej do FIZAN Nieruchomości ARP. Wartość aktywów funduszu nie 
zmieniła się wskutek tego działania. Komitet Inwestycyjny Towarzystwa nie zgłosił 
sprzeciwu do działań podjętych przez Zarządzającego (uchwała Komitetu z dnia 
3 stycznia 2017 r.). Informacja o braku sprzeciwu została skierowana do 
Zarządzającego w dniu 5 stycznia 2017 r. wraz z informacją o konieczności 
występowania z wnioskiem inwestycyjnym każdorazowo, gdy obniżany jest kapitał 
w spółce portfelowej z uwagi na traktowanie takiego działania jako wyjścia 
z inwestycji, a co za tym idzie jako decyzji inwestycyjnej. 
Powyższa sytuacja świadczyła o rozbieżnościach interpretacyjnych pomiędzy TFI 
a Zarządzającym co do działań wymagających składania wniosku inwestycyjnego 
(tj. będących przedmiotem decyzji inwestycyjnej) oraz działań niepociągających za 
sobą takiej konieczności. Postanowienia umowy o zarządzanie i zapisy Procedur 
operacyjnych nie były zatem na tyle precyzyjne, aby nie pozostawiały wątpliwości co 
do zakresu działań wymagających złożenia wniosku i akceptacji Towarzystwa. 
Wątpliwości co do jasnego określenia w umowach o zarządzanie, jakie czynności 
powinny były być poprzedzone złożeniem wniosku budziło także działanie 
Zarządzającego polegające na podpisaniu w imieniu FIZAN Spółek ARP Umowy 
Inwestycyjnej z dnia 30 września 2015 r. Działanie to nie było poprzedzone 
złożeniem przez IDA Management sp. z o.o. wniosku inwestycyjnego do 
Towarzystwa.  

                                                      
142  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2383/EM). 
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Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu TFI , w dniu 2 grudnia 2016 r. 
przyjęto aktualizację Procedur operacyjnych, w których wprowadzono zmiany 
dotyczące m.in. wniosków i decyzji inwestycyjnych. Ponadto w udzielonych 
wyjaśnieniach wskazano , że TFI zapoznało się z Umową Inwestycyjną (zawartą 
przez IDA Management sp. z o.o.) w dniu 15 maja 2017 r., tj. po zaktualizowaniu 
Procedur operacyjnych, oraz nie istniała potrzeba wprowadzania dodatkowych 
zmian w procedurach, które we właściwy sposób adresowały obowiązki 
Zarządzającego wynikające z procesu inwestycyjnego.  
Fakt, iż Zarządzający podpisał w imieniu funduszu umowę – która zawierała 
określone zobowiązania funduszu w stosunku do spółki mającej stać się spółką 
portfelową i zawierała postanowienia, których niewykonanie sankcjonowane było 
obowiązkiem zapłaty przez fundusz kary umownej – nie składając wniosku 
inwestycyjnego lub nie zasięgając w tym zakresie opinii TFI (odpowiedzialnego za 
zarządzanie funduszem), ani nie informując Towarzystwa o tej umowie, stanowi 
przykład zdarzenia mogącego wpływać ujemnie na interes funduszu. Zapisy 
Procedur operacyjnych, mimo ich zaktualizowania, nie chronią przed takim ryzykiem 
i powinny być uzupełnione o jednoznaczne zapisy dotyczące procedur stosowanych 
przed podpisywaniem przez Zarządzającego umów zobowiązujących FIZAN Spółek 
ARP do określonych działań dotyczących spółek portfelowych w przyszłości. 

(akta kontroli str. 306-309, 320-324, 405-440) 
Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego 
Zasady sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z portfela były opisane 
w Procedurach operacyjnych i Procedurach Nadzoru. 
Procedury Nadzoru zostały sporządzone przez Zarządzającego i przyjęte uchwałą 
Zarządu IDA Management sp. z o.o. z dnia 22 października 2015 r. Zaktualizowane 
Procedury Nadzoru zostały przyjęte uchwałą Zarządu IDA Management sp. z o.o. 
z dnia 13 stycznia 2017 r. i przekazane do TFI pismem z dnia 25 lutego 2019 r. PFR 
TFI SA nie zgłaszało uwag do żadnej z wersji Procedur Nadzoru143. Były one 
przedmiotem weryfikacji w ramach audytu wewnętrznego w 2016 r. i w 2019 r. 144 

(akta kontroli str. 61-69, 405-440) 
W ramach zlecenia zarządzania częściami portfeli inwestycyjnych Towarzystwo 
udzieliło IDA Management sp. z o.o. pełnomocnictw. Upoważniały one m.in. do 
wykonywania praw korporacyjnych przysługujących funduszom (w tym prawa głosu 
i prawa do zabierania głosu oraz składania oświadczeń woli na zwyczajnych 
i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników145 spółek 
portfelowych) oraz wszelkich innych praw wynikających z tych akcji lub udziałów. 
Decyzje w sprawie sposobu głosowania na WZ/ZW spółek portfelowych podejmował 
Zarządzający146. Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA, 
głosowanie na WZ/ZW leżało w kompetencjach Zarządzającego w ramach 
bieżącego zarządzania spółkami portfelowymi. Towarzystwo nie wydawało IDA 
Management sp. z o.o. instrukcji ani nie prowadzono ustaleń co do sposobu 
głosowania. Prezes Zarządu i Prokurent PFR TFI SA wyjaśnili, że Zarządzający jako 
podmiot profesjonalny, zobowiązał się w umowach o zarządzanie do świadczenia 
usług zarządzania funduszami i spółkami portfelowymi, wobec czego nie było 
potrzeby wydawania instrukcji ani prowadzenia ustaleń co do sposobu głosowania. 
Na mocy Procedur operacyjnych Zarządzający zobowiązał się także do działania na 
podstawie Strategii wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych 

                                                      
143  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2243/EM). 
144  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/1997/EM/FK). 
145  Dalej: WZ/ZW. 
146  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2419/EM). 
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wchodzących w skład portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez TFI 
BGK S.A., co miało zapewnić głosowanie w sposób zgodny z celami funduszy.  
Informacje na temat uchwał podjętych przez WZ/ZW przekazywane były do TFI 
w raportach kwartalnych z przeglądu portfela. W celu skuteczniejszego 
nadzorowania działań Zarządzającego TFI zwróciło się do IDA Management 
sp. z o.o. z poleceniem zawierania w raportach z portfela informacji o podjętych 
uchwałach na WZ/ZW. Do momentu wystąpienia z tym poleceniem (tj. do 
30 stycznia 2018 r.) w raportach kwartalnych z przeglądu portfela nieregularnie 
pojawiały się informacje na temat WZ/ZW i podjętych decyzji (głównie w sprawach 
osobowych i zatwierdzania planów rzeczowo-finansowych). 
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Towarzystwo, od IV kw. 2017 r. podjęte 
zostało pięć uchwał w sprawie dalszego istnienia spółek portfelowych FIZAN Spółek 
ARP, które dotyczyły trzech spółek portfelowych. 
Zapisy Procedur Nadzoru nie przewidywały roli Towarzystwa w procesie nadzoru 
właścicielskiego nad spółkami portfelowymi. W konsekwencji nie zapewniały one 
Towarzystwu dostatecznej kontroli nad spółkami portfelowymi i nad decyzjami 
podejmowanymi przez WZ/ZW spółek portfelowych. TFI było informowane o stanie 
lokat i sytuacji spółek portfelowych w ramach kwartalnego raportowania147 oraz 
występowało o dodatkowe informacje. Kwartalne informowanie przez 
Zarządzającego o podjętych uchwałach WZ/ZW dawało wprawdzie możliwość 
zapoznania się przez TFI z rozstrzygnięciami, jednak nie pozwalało na 
wyprzedzające wyrażenie stanowiska co do działań funduszu wobec spółek 
portfelowych podejmowanych na WZ/ZW. 

(akta kontroli str. 61-69, 141-145, 381-386, 405-440) 
Monitoring realizacji planów operacyjnych 
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu TFI148, Towarzystwo 
prowadziło monitoring realizacji Planów operacyjnych funduszy, który stanowił jeden 
z elementów nadzoru nad działalnością funduszy. Monitoring odbywał się w oparciu 
o raporty kwartalne z przeglądu inwestycyjnego funduszy sporządzane przez 
Zarządzającego, okresowe spotkania z Zarządzającym w celu omówienia stanu 
portfela i poszczególnych lokat, wnioski inwestycyjne, a także sprawozdania zespołu 
ds. aktualizacji.  
Raporty kwartalne z przeglądu inwestycyjnego funduszy zawierały informacje na 
temat działań podjętych przez Zarządzającego w danym kwartale, sytuacji spółek 
portfelowych, czynników wpływających na zmianę wartości aktywów funduszy, 
istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na realizację celów inwestycyjnych, 
przekroczeń limitów inwestycyjnych i planów na  kolejny kwartał. 
Analiza raportów była dokonywana przez pracowników komórki organizacyjnej TFI 
odpowiedzialnej za nadzór nad Zarządzającym. W ramach analizy raportów 
kwartalnych pracownicy Departamentu zapoznawali się z ich treścią. Zawartość 
raportu była porównywana z treścią zaleceń co do zawartości raportów kwartalnych 
udzielanych Zarządzającemu przez Towarzystwo. Według wyjaśnień Członka 
Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA149, nie zidentyfikowano żadnych rozbieżności 
w tym zakresie. Wybrane informacje dotyczące aktualnego stanu portfela i prognoz 
dla lokat funduszy były zapisywane w bazie danych (była jednocześnie dokumentem 
analizy raportu). W Towarzystwie nie były stosowane listy sprawdzające służące do 
weryfikacji raportów. 

                                                      
147  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 12 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2442/EM). 
148  Pismo Prezes i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 27 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2050/EM). 
149  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 12 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2441/EM) 
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Dokumenty analizy raportów były prezentowane Komitetowi Inwestycyjnemu 
Towarzystwa150. W trakcie obrad Komitetu, jego członkowie zgłaszali pytania 
i propozycje dodatkowych informacji, które powinny się znaleźć w raporcie. Po 
każdym posiedzeniu sporządzany był protokół. W razie potrzeby po posiedzeniach 
przekazywane były kolejne pytania lub instrukcje co do zawartości raportu oraz 
zapytania o dodatkowe informacje. Jeśli dokument analizy raportu nie powstał, 
przedstawiciele komórki odpowiedzialnej za nadzór nad zarządzanymi funduszami 
przedstawiali wyniki analizy w trakcie posiedzenia członkom Komitetu. Raporty 
z przeglądu portfela FIZAN Nieruchomości ARP za I i II kw. 2018 r. nie były 
omawiane odrębnie na posiedzeniach Komitetu z uwagi na trwający proces 
likwidacji funduszu, a sytuacja składników lokat była omawiana w trakcie 
procedowania wniosków inwestycyjnych dotyczących sprzedaży aktywów do ARP.  
W efekcie monitoringu realizacji Planów operacyjnych Towarzystwo nie wydawało 
Zarządzającemu zaleceń co do podejmowania działań na aktywach ani nie 
podejmowało działań wobec niego w przypadku stwierdzenia braku zbywania 
aktywów. Według wyjaśnień Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA151, w wyniku 
analiz raportów kwartalnych TFI nie wskazywało IDA Management sp. z o.o. 
konkretnych działań mających na celu efektywne zarządzanie funduszami. 
W ramach nadzoru nad działaniami Zarządzającego Towarzystwo zwracało uwagę 
na kwestie dopasowania struktury portfela inwestycyjnego FIZAN Nieruchomości 
ARP do wymagań u.f.i. i przedstawiało potencjalne możliwości rozwiązania 
problemu braku dostatecznej dywersyfikacji lokat funduszu. W razie potrzeby TFI 
zwracało się do Zarządzającego o rozszerzenie przekazywanych informacji 
dotyczących danej spółki lub raportów. 

 (akta kontroli str. 351-352, 396-403)  
Polecenia i zalecenia 
W ramach zarządzania funduszami Towarzystwo miało uprawnienie do wydawania 
Zarządzającemu poleceń na mocy § 3 i § 7 umów o zarządzanie – w zakresie 
dotyczącym: FIZAN Nieruchomości ARP Towarzystwo wydało Zarządzającemu 
dziewięć poleceń, FIZAN Spółek ARP – siedem poleceń. Towarzystwo nie 
wskazywało Zarządzającemu wprost, iż dane wystąpienie stanowi polecenie 
i wydawane jest na podstawie umów o zarządzanie152. 
Polecenia dotyczyły żądania wyjaśnień lub złożenia dodatkowych informacji na 
temat konkretnych lokat funduszy, przygotowania dokumentów lub procedur, 
uzupełnienia raportów o dodatkowe informacje, informacji na temat konkretnych 
inwestycji, czy zastrzeżeń do wniosków inwestycyjnych. 
Towarzystwo nie kierowało do IDA Management sp. z o.o. poleceń dotyczących 
Planów operacyjnych. Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR 
TFI SA153, korespondencja z Zarządzającym i bieżące informacje otrzymywane od 
niego, a także raporty i informacje uzyskiwane w trakcie spotkań roboczych 
i dynamika działań na portfelach funduszy wskazywały na realizację podstawowych 
założeń planów, które nie wymagały aktualizacji. Prezes Zarządu i Członek Zarządu 
PFR TFI SA uzupełnili154, iż dynamika działań na portfelach inwestycyjnych 
funduszy potwierdzająca realizację założeń Planów operacyjnych obejmowała 
działania polegające na rozpoczęciu procesów sprzedaży nieruchomości (dla FIZAN 
Nieruchomości ARP) oraz sprzedaży spółek i nabywania lokat (dla FIZAN Spółek 
ARP), rozpoczęciu procesów inwestycyjnych, informowaniu o wzroście przychodów 

                                                      
150  Jw. 
151  Jw. 
152  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2419/EM). 
153  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 27 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2050/EM). 
154  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2242/EM). 
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spółek będących lokatami, informowaniu o realizacji planów przyjętych wobec lokat i 
bieżący stan środków pieniężnych oraz wyceny lokat.  
Towarzystwo nie wydawało Zarządzającemu poleceń, które dotyczyłyby działań na 
portfelach inwestycyjnych funduszy polegających na nabywaniu lub zbywaniu 
konkretnych aktywów155.  

 (akta kontroli str. 61-69, 123-128, 219-227, 242-244, 281-283, 396-401) 
W ramach zarządzania funduszami Towarzystwo było uprawnione do składania 
Zarządzającemu na mocy § 3 ust. 1 pkt 12 lub 13 umów o zarządzanie156 zaleceń. 
Towarzystwo w zakresie FIZAN Nieruchomości ARP złożyło IDA Management 
sp. z o.o. dziewięć zaleceń, w zakresie FIZAN Spółek ARP TFI – 14 zaleceń157. 

(akta kontroli str. 233-239, 405-440) 
Kontrole wykonywania umów o zarządzanie i audyty 
PFR TFI SA na podstawie umów o zarządzanie miała uprawnienie do dokonywania 
kontroli sposobu wykonania umów przez IDA Management sp. z o.o. 
Przeprowadzane przez Towarzystwo kontrole dotyczące zarządzania funduszami 
odbywały się na podstawie zapisów Regulaminu nadzoru zgodności działalności 
z prawem w TFI BGK SA/ PFR TFI SA oraz uchwał Zarządu w sprawie 
zatwierdzenia planów kontroli na poszczególne lata. Audyty dotyczące kwestii 
zarządzania funduszami prowadzone były na podstawie Regulaminu audytu 
wewnętrznego, uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia planów audytu na dany rok, 
art. 45a i art. 48 u.f.i., art. 62, art. 75-80 i art. 82 rozporządzenia 231/2013 i § 9 
umów o zarządzanie. 
W okresie objętym kontrolą Towarzystwo przeprowadziło w IDA Management 
sp. z o.o. dwa audyty i trzy kontrole dotyczące działań Zarządzającego w zakresie 
zarządzania funduszami. Towarzystwo przeprowadziło także trzy audyty i trzy 
kontrole, które dotyczyły działań TFI w zakresie nadzoru nad Zarządzającym. Wśród 
powyższych kontroli dwie prowadzone były jednocześnie w IDA Management 
sp. z o.o. i w TFI. Towarzystwo dodatkowo prowadziło kontrole i audyty wewnętrzne, 
które dotyczyły weryfikacji procesów, regulacji wewnętrznych i innych zagadnień 
dotyczących funkcjonowania TFI158. Kontrole prowadzone były przez Biuro Nadzoru, 
zaś audyty prowadziło Biuro Audytu. 
W okresie od 2014 r. do 2019 r. (do dnia 19 czerwca 2019 r.) Biuro Audytu TFI 
prowadziło dwa audyty wykonywania przez Zarządzającego umów o zarządzanie.  
W wyniku audytu w 2016 r. stwierdzono, iż Zarządzający wywiązuje się prawidłowo 
i skutecznie ze sprawowania nadzoru nad lokatami FIZAN Spółek ARP i FIZAN 
Nieruchomości ARP, a co za tym idzie z postanowień umów o zarządzanie.  
W audycie przeprowadzonym w 2019 r. ustalono, że proces zarządzania aktywami 
FIZAN Spółek ARP przez Zarządzającego na zlecenie Towarzystwa przebiega co 
do zasady w sposób prawidłowy i zgodny z przyjętymi regulacjami wewnętrznymi, 
jednak poczyniono także ustalenia odnośnie czynności IDA Management sp. z o.o., 
które wymagają poprawy. Ustalenia z raportu dotyczyły w szczególności: spadku 
wartości aktywów FIZAN Spółek ARP na koniec 2018 r. w porównaniu z 2017 r., 
zbycia w okresie objętym audytem jednej lokaty (zbycie nastąpiło na rzecz spółki 

                                                      
155  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2375/EM). 
156  Jw. 
157  Zlecenia dotyczyły przedłożenia wniosków inwestycyjnych, dokumentów, procedur i informacji, opracowania Planów 

operacyjnych, uzupełnienia raportów kwartalnych, zwrotu dokumentu pełnomocnictwa, zmiany warunków udzielenia 
pożyczki, rekomendacji ustrukturyzowania płatności pożyczki dla spółki portfelowej, polecenia przekazywania 
korespondencji dotyczącej jednej ze spółek portfelowych bezpośrednio do TFI, zawartości wniosków inwestycyjnych, 
struktury transakcji i wykonania dodatkowych analiz, przedstawienia aktualnego stanu rozmów dotyczących kwestii 
związanych z jedną z lokat, zmiany struktury transakcji i pozostawienia bez zmian części zapisów zgłoszonych 
w aktualizacji Strategii Inwestycyjnej. 

158  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2286/EM). 
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znajdującej się w portfelu FIZAN Spółek ARP) i złożenia w 2018 r. pięciu wniosków 
inwestycyjnych do TFI. Badanie audytowe wykazało, że w 2018 r. dla ośmiu spółek 
portfelowych (spośród 13 znajdujących się w portfelu) nie zrealizowano założonych 
planów finansowych. Stwierdzono, że w audytowanym okresie Zarządzający nie 
złożył wniosków inwestycyjnych dotyczących nowych potencjalnych lokat. 
W raporcie sformułowano zalecenie, iż Zarządzający powinien poszukiwać 
rozwiązań wspierających funkcjonowanie spółek z portfela, aby w aktywny sposób 
wykorzystywać ich potencjał, w tym możliwości ich ewentualnej współpracy, 
wspierać spółki w poszukiwaniu nowych rynków zbytu lub zmianach profilu ich 
działalności. W wyniku audytu nie stwierdzono występowania konfliktu interesów, 
wskazano jednak na konieczność rozdzielenia funkcji operacyjnych od nadzorczych 
i zarekomendowano zmianę struktury organizacyjnej w celu ich rozdzielenia. 
W wyciągu z dziennika monitoringu wykonania zaleceń audytowych159 wskazano, iż 
w zakresie wdrożenia zalecenia dotyczącego aktywnego poszukiwania nowych lokat 
Zarząd ARP SA poinformował Radę Nadzorczą o wynikach audytu w celu uzyskania 
wsparcia i akceptacji przy aktywnym poszukiwaniu lokat i wykorzystaniu synergii 
ARP SA. Zarządzający miał zainicjować przegląd portfela kapitałowego ARP SA 
w celu identyfikacji podmiotów, które mogłyby stać się lokatą funduszu lub stać się 
partnerami dla spółek portfelowych. Zarządy spółek uczestniczyły w inicjatywach 
wspólnych (np. Biznes Mixer – spotkania kadry zarządzającej z różnych branż). 
W wyciągu z dziennika monitoringu wskazano także, że na stronie internetowej ARP 
została zamieszczona informacja o poszukiwaniu partnerów strategicznych 
i potencjalnych inwestorów dla spółek z FIZAN Spółek ARP. Miały zostać także 
podjęte działania związane z zakupem i wniesieniem do portfela funduszu spółki 
z branży […]. Znalazła się tam także informacja o tym, że kwestia rozwoju portfela 
pozostaje w gestii ARP SA. Z wyciągu z dziennika monitoringu nie wynikały żadne 
działania, które podjął Zarządzający w związku z zaleceniami z audytu. 
W trakcie kontroli prowadzonej w 2019 r. przez Biuro Nadzoru w IDA Management 
sp. z o.o. badano dokumentację dotyczącą pożyczki udzielonej spółce portfelowej. 
W efekcie kontroli nie stwierdzono istotnych naruszeń przepisów prawa ani procedur 
wewnętrznych i nie wydano zaleceń dla IDA Management sp. z o.o. 
Przedstawiciele Towarzystwa prowadzili także czynności audytowe i kontrolne 
działalności Towarzystwa w zakresie nadzoru nad Zarządzającym i zarządzanymi 
przez niego funduszami.  
W efekcie audytu prowadzonego w 2015 r. rekomendowano podjęcie w ramach 
Towarzystwa szeregu czynności, w tym w szczególności: wyznaczenie pracowników 
do zadań związanych z koordynacją współpracy i nadzorem nad czynnościami 
Zarządzających i zarządzania aktywami płynnymi oraz uwzględnienie w Strategii 
wykonywania prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład 
portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych w TFI BGK S.A. informacji 
o zasadach związanych z wykonywaniem prawa głosu w sytuacji zlecenia 
zarządzania portfelami podmiotom zewnętrznym. Z wyciągu z dziennika monitoringu 
wynika, że wszystkie zalecenia z audytu zostały wdrożone.  
Pracownicy Biura Nadzoru w 2017 r. prowadzili także (zarówno w TFI, jak 
i u Zarządzającego) Kontrolę prawidłowości czynności związanych z przekazaniem 
dokumentacji spółki wniesionej aportem do funduszu FIZAN Spółek ARP w styczniu 
2016 r. Celem kontroli była weryfikacja prawidłowości czynności związanych 
z przekazaniem dokumentacji spółki EEP wniesionej aportem do FIZAN Spółek ARP 
w związku z pokryciem emisji certyfikatów inwestycyjnych serii C w styczniu 2016 r.  

                                                      
159  Dalej: wyciąg z dziennika monitoringu. 
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Z ustaleń opisanych w sprawozdaniu z kontroli wynika, że wątpliwości budziła 
podstawa prawna podpisania przez IDA Management sp. z o.o. w imieniu funduszu 
FIZAN Spółek ARP Umowy Inwestycyjnej z dnia 30 września 2015 r. (dotyczącej 
spółki EEP). Związane było to z faktem, iż spółka ta w momencie zawierania umowy 
nie była jeszcze spółką portfelową funduszu. Wskazano także, iż kancelaria prawna, 
która przygotowywała projekty umów wniesienia dysponowała skanami umów, które 
były przedmiotem jej analiz, jednak nie przekazała ich Towarzystwu. Kancelaria 
przekazała jedynie notatkę (w której wymienione były analizowane umowy) do 
dwóch pracowników ARP SA oraz do jednego pracownika Towarzystwa. Zgodnie 
z twierdzeniem kancelarii żądanie przekazania dokumentacji będącej przedmiotem 
jej analiz w związku z przygotowaniem umowy wniesienia nie zostało wyrażone 
przez Towarzystwo.  
W sprawozdaniu znalazło się stwierdzenie, iż brak było ze strony Towarzystwa 
całościowej koordynacji procesu wniesienia aportu do FIZAN Spółek ARP. W wyniku 
kontroli rekomendowano aktualizację dostępu do katalogów w aplikacji 
informatycznej dedykowanych do współpracy z podmiotami zewnętrznymi 
dokonującymi wyceny spółek portfelowych funduszy, a także ustalenie 
zaangażowania i podziału odpowiedzialności poszczególnych jednostek 
organizacyjnych Towarzystwa w kontekście analizy procesu wnoszenia aportem 
udziałów/akcji spółek do portfela funduszy. Z raportu kontrolnego nie wynikały 
ustalenia co do prawidłowości i skuteczności wniesienia spółki do funduszu ani 
ryzyka dla funduszu z tym związane i działania związane z niwelowaniem tych 
ryzyk. Weryfikacja wdrożenia zaleceń została przeprowadzona w ramach kontroli 
prowadzonej w 2018 r. 
W wyniku Audytu adekwatności i skuteczności sprawowania nadzoru przez 
Towarzystwo nad podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi portfelami 
inwestycyjnymi Funduszy na zlecenie TFI BGK S.A., który odbył się w 2017 r., 
stwierdzono, że proces sprawowania nadzoru przez TFI nad podmiotami 
zarządzającymi portfelami inwestycyjnymi funduszy był skuteczny i adekwatny do 
prowadzonej przez TFI działalności na dzień 28.06.2017 r., niemniej zalecono 
podjęcie szeregu czynności w celu ulepszenia procesu nadzoru. Z wyciągu 
z dziennika monitoringu wynika, iż niektóre rekomendacje zostały wdrożone, część 
z opóźnieniem w stosunku do terminu wynikającego z raportu, zaś część z nich nie 
została jeszcze wprowadzona. 
W efekcie kolejnej kontroli prowadzonej w 2017 r. rekomendowano ograniczenie 
dostępności do katalogu, w którym umieszczana jest dokumentacja stanowiąca 
podstawę analiz Komitetu, wyłącznie do członków Komitetu Inwestycyjnego 
Towarzystwa oraz aby w przypadku zaleceń Komitetu przedkładana była informacja 
o ich wykonaniu w trakcie kolejnych posiedzeń. Według wyjaśnień Prezes Zarządu 
i Członka Zarządu TFI160, zalecenia z kontroli zostały wprowadzone, jednak nie 
sporządzono dokumentu potwierdzającego ich wdrożenie. 
W wyniku audytu, który odbył się w 2018 r. rekomendowano: zapewnienie 
odpowiednich zasobów pracowniczych w Zespole Zarządzania Funduszami 
Aktywów Niepublicznych oraz wzmocnienie przez Towarzystwo metod sprawowania 
nadzoru nad Zarządzającymi i podejmowaniem przez Towarzystwo odpowiednich 
działań w stosunku do Zarządzającego. Z informacji zawartych w wyciągu 
z dziennika monitoringu wynika, że część rekomendacji została wdrożona, zaś 
część była w trakcie realizacji. 
W 2018 r. odbyła się (zarówno w TFI jak i m.in. w IDA Management sp. z o.o.) 
kontrola doraźna w zakresie nałożenia kary umownej na FIZAN Spółek ARP. Celem 

                                                      
160  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2382/EM). 
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kontroli była weryfikacja praw i obowiązków, jakie wynikały z Umowy Inwestycyjnej 
zawartej pomiędzy funduszem a spółkami, z którymi Zarządzający podpisał umowę 
w imieniu funduszu (zbycia jednej z nich drugiej) i istnienia podstaw do wezwania 
funduszu do zapłaty kary umownej na rzecz jednej z tych spółek w łącznej 
wysokości 4 000 tys. zł. W wyniku kontroli sformułowano zalecenia zweryfikowania 
wykonania zaleceń kontrolnych wynikających z poprzedniej kontroli dotyczącej 
wniesienia aportem spółki EEP do portfela FIZAN Spółek ARP (prowadzonej 
w 2017 r.) oraz zasięgnięcia opinii prawnej w zakresie prawidłowości obliczenia kary 
umownej i przedstawienia stanowiska, czy kara umowna jest należna. W wyniku 
kontroli nie ustalono, czy istnieją podstawy do naliczenia kary umownej.  
Jak wynika z wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA161, na 
etapie kontroli prowadzonej w 2018 r. stwierdzono, że w dzienniku monitoringu nie 
wskazano, czy zalecenia z kontroli z 2017 r. zostały wdrożone, w jaki sposób 
i w jakim terminie. W trakcie kontroli w 2018 r. ustalono, że zalecenia zostały 
wdrożone, jednak w trakcie kontroli nie zostały przedstawione szczegółowe 
wyjaśnienia, stąd zalecenie sformułowane podczas kontroli w 2018 r. Według 
wyjaśnień, nie było zasadne tworzenie dodatkowego opisu procesu wnoszenia 
aportem udziałów/akcji spółek do portfeli funduszy, gdyż działania stanowiące 
podstawę zaleceń wystąpiły jednorazowo i nie były planowane podobne czynności, 
wobec czego przygotowywanie opisu procedur w tym zakresie miałoby charakter 
teoretyczny. 

(akta kontroli str. 51-55, 61-69, 108-115, 123-128, 377-380, 405-440) 
Wynagrodzenie TFI i Zarządzającego  
Z wynagrodzenia należnego Towarzystwu za zarządzanie funduszami (określonego 
w statutach w art. 35 ust. 2 oraz w umowach o współpracy w § 7 ust. 1) pokrywane 
było wynagrodzenie IDA Management sp. z o.o. jako zarządzającego funduszami na 
zlecenie Towarzystwa. 
Wynagrodzenie należne IDA Management sp. z o.o. określone zostało w umowach 
o współpracy, a w ich wykonaniu w umowach o zarządzanie. 
W § 5 ust. 1 umów o współpracy określono, że wynagrodzenie IDA Management sp. 
z o.o. będzie wypłacane kwartalnie i będzie równe różnicy pomiędzy kwotą 
wynagrodzenia pobranego przez Towarzystwo za dany kwartał a kwotą […] zł. 
Postanowienia § 5 ust. 1 umów o współpracy zmienione zostały aneksami nr 1 
z dnia 27 września 2016 r. W ich wyniku usunięto z umów postanowienia 
określające sposób wyliczenia kwoty wynagrodzenia dla IDA Management sp. z o.o. 
Z kolei w § 11 ust. 2 umów o zarządzanie (stanowiących bezpośrednią podstawę 
wypłacania wynagrodzenia Zarządzającemu) zawarte zostały postanowienia, iż 
wynagrodzenie IDA Management sp. z o.o. równe będzie różnicy między kwotą 
wynagrodzenia pobranego przez Towarzystwo a kwotą […] zł.  
Towarzystwo różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Towarzystwu 
wskazaną w umowie o współpracy ([…] zł) i w umowach o zarządzanie ([…] zł) 
uzasadniało162 ustaleniami biznesowymi między stronami dokonanymi zgodnie 
z zasadą swobody umów. 
Aneksami nr 1 z dnia 27 września 2016 r. do umów o współpracy wartość 
wynagrodzenia za zarządzanie na rzecz TFI została podniesiona do 2,22% WAN. 
Zmiana Statutów w zakresie wskazania wyższej wartości wynagrodzenia nastąpiła 
13 października 2016 r. Aneksami nr 2 z dnia 30 września 2016 r. do umów 
o zarządzanie kwotę wynagrodzenia, jakie miało być wypłacane na rzecz IDA 
Management sp. z o.o. określono jako różnicę pomiędzy całkowitą kwotą 

                                                      
161  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 2 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2386/EM). 
162  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 lipca 2019 r. (znak: PW/TFI/2019/2180/EM). 



 

36 

wynagrodzenia za zarządzanie funduszem pobranego przez PFR TFI SA za dany 
kwartał a kwotą […] zł netto.  
W wyniku przyjętych zmian wynagrodzenie za zarządzanie należne PFR TFI SA 
wzrosło kwartalnie w odniesieniu do każdego z dwóch funduszy o kwotę […] zł. 
Wysokość wynagrodzenia ustalonego pierwotnie przekraczała koszty Towarzystwa 
związane z zarządzaniem funduszami. Według wyjaśnień Członka Zarządu 
i Prokurenta PFR TFI SA163, niedoszacowanie kosztów wynikało z przyjęcia na 
etapie tworzenia funduszy zbyt niskich wartości, ponieważ na początku współpracy 
ich właściwa wartość była niemożliwa do dokładnego oszacowania. Wyjaśnili 
również, że konieczność implementowania w 2016 r. przepisów rozporządzenia 
231/2013 pociągnęła za sobą zmiany organizacyjne, zwiększenie zasobów 
kadrowych, wprowadzenie nowych i aktualizację istniejących regulacji 
wewnętrznych i procesów, a w związku z tymi zmianami koszty prowadzenia 
działalności wzrosły. 
W dniu 5 kwietnia 2016 r. Prezes Zarządu Towarzystwa zwrócił się164 do ARP 
(jedynego uczestnika funduszy) o rozważenie możliwości podniesienia opłaty za 
zarządzanie. W odpowiedzi ARP poinformowała165, iż stroną rozmów w tej sprawie 
powinien być Zarządzający, wobec czego pismo zostało przekazane do IDA 
Management sp. z o.o. W piśmie wskazano, że koszty Towarzystwa w 2015 r. 
związane z obsługą funduszy wyniosły […] zł przy pobranej opłacie za zarządzanie 
w wysokości […] zł. Koszty te nie obejmowały kosztu kapitału, jaki Towarzystwo 
musiało utrzymywać w związku z obsługą funduszy. Zgodnie z u.f.i. (art. 50 ust. 1) w 
przypadku funduszy niepublicznych Towarzystwo miało obowiązek utrzymywania 
kapitałów na poziomie adekwatnym do wielkości portfela i ponoszonych kosztów. W 
przypadku funduszy niepublicznych oznaczało to utrzymywanie kapitałów własnych 
na poziomie nie niższym niż 25% ponoszonych kosztów. Kosztem dla Towarzystwa 
była suma kosztów własnych i opłaty za zarządzanie należnej Zarządzającemu. Na 
moment ustalania wyższego poziomu wynagrodzenia Towarzystwa nie były 
prowadzone analizy w zakresie kosztów ponoszonych przez Zarządzającego166.  

(akta kontroli str. 81-84, 135-136, 195-197, 260-262, 293-296, 381-386, 405-440, 
876-893, 1435-1453) 

Analizując wzrost wynagrodzenia za zarządzanie FIZAN Spółek ARP za IV kw. 
2016 r. i I kw. 2017 r., NIK stwierdził, że wynagrodzenie wypłacone za zarządzanie 
za IV kw. 2016 r. (począwszy od 13 października 2016 r.) wyniosło 1 059 620,54 zł, 
zaś przy wskaźniku wynagrodzenia na poziomie 2% WAN wyniosłoby 967 106,51 zł. 
Z kolei wynagrodzenie za I kw. 2017 r. wypłacone na poziomie 2,22% WAN 
wyniosło 1 109 596,31 zł, natomiast w przypadku utrzymania wskaźnika na 
poziomie 2% WAN wyniosłoby 999 636,32 zł. Różnica wynagrodzenia obliczonego 
za IV kw. 2016 r. na poziomie 2,22% WAN w stosunku do wynagrodzenia 
obliczonego na poziomie 2% WAN wynosi więc 92 514,03 zł, zaś za I kw. 2017 r. – 
109 959,99 zł. W tym okresie poziom wynagrodzenia dla TFI wzrósł o […] zł (z […] 
zł do […] zł). Zatem różnica pomiędzy wynagrodzeniem wypłaconym przez fundusz 
na poziomie 2,22% WAN, a tym, które byłoby wypłacone na poziomie 2% WAN w 
kwotach: […] zł (w IV kw. 2016 r.) i […] zł (w I kw. 2017 r.) została zapłacona na 
rzecz IDA Management sp. z o.o. 

 (akta kontroli str. 351-352) 
Wynagrodzenie za zarządzanie FIZAN Nieruchomości ARP wyniosło za cały okres 
funkcjonowania funduszu (od dnia 19 maja 2015 r. do dnia 27 maja 2018 r.) 

                                                      
163  Pismo Członka Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 12 września 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2441/EM). 
164  Pismo Prezesa Zarządu TFI BGK SA z dnia 5 kwietnia 2016 r. (znak PW/TFI/2016/161/HW). 
165  Pismo Prezesa i Wiceprezesa Zarządu ARP SA z dnia 29 kwietnia 206 r. (znak BZA.6115.6.2016.AW.2052). 
166  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 2 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2251/EM). 
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4 304 172,98 zł. Z tej kwoty wynagrodzenie dla IDA Management sp. z o.o. wyniosło 
3 641 112,10 zł, zaś Towarzystwo otrzymało kwotę […] zł. 
Wynagrodzenie za zarządzanie FIZAN Spółek ARP w okresie od 19 maja 2015 r. do 
dnia 30 czerwca 2019 r. wyniosło 18 069 620,46 zł. Wynagrodzenie wypłacone 
w tym okresie na rzecz IDA Management sp. z o.o. wyniosło 17 125 783,21 zł, zaś 
PFR TFI SA otrzymało kwotę […] zł. 
Ogółem, w okresie od utworzenia funduszy (tj. 19 maja 2015 r.) do dnia 27 maja 
2018 r. (w przypadku zlikwidowanego FIZAN Nieruchomości ARP) i do dnia 
30 czerwca 2019 r. (w przypadku funkcjonującego FIZAN Spółek ARP) 
wynagrodzenie za zarządzanie funduszami wyniosło 22 373 793,44 zł. Z tego […] 
otrzymało PFR TFI SA, zaś 20 766 895,31 zł Zarządzający. 

(akta kontroli str. 88-104, 405-440) 
Według wyjaśnień Prezesa Zarządu i Prokurenta TFI167, na dzień 9 sierpnia 2019 r. 
TFI nie rozważało zmniejszenia wynagrodzenia pobieranego z aktywów funduszy 
w okresach spadków WAN funduszy. W opinii Towarzystwa poziom wynagrodzenia 
pobieranego za zarządzanie FIZAN Spółek ARP jest adekwatny do bieżących 
kosztów funkcjonowania funduszu ponoszonych przez TFI. 

 (akta kontroli str. 314-319) 
Według wyjaśnień Prezesa i Członka Zarządu Towarzystwa168, w przypadku FIZAN 
Spółek ARP nie wystąpiły przypadki opóźnień w zapłacie przez TFI wynagrodzenia 
Zarządzającemu. W przypadku FIZAN Nieruchomości ARP w okresie od 2015 r. do 
2019 r. wystąpił jeden przypadek opóźnienia o jeden dzień zapłaty wynagrodzenia 
na rzecz IDA Management sp. z o.o. 169 Opóźnienie miało miejsce w październiku 
2018 r., a odsetki na mocy § 11 ust. 5 umowy o zarządzanie nie zostały naliczone. 
Opóźnienie nastąpiło w związku z wprowadzeniem nieprawidłowej daty przelewu 
w systemie bankowym. Dla zapobieżenia ponownemu wystąpieniu tego typu 
sytuacji Towarzystwo wprowadziło obowiązek wskazywania terminu płatności każdej 
faktury podczas dokonywania opisu formalnoprawnego przez Departament 
Finansowy. 

(akta kontroli str. 81-84, 108-115) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Towarzystwo nie sprawowało w wystarczającym stopniu aktywnego nadzoru nad 1.
zarządzaniem FIZAN Nieruchomości ARP i FIZAN Spółek ARP przez IDA 
Management sp. z o.o. Świadczy o tym mała liczba złożonych wniosków 
inwestycyjnych, niska aktywność Zarządzającego w zakresie zbywania 
i nabywania lokat do funduszy (potwierdzona wynikami audytu prowadzonego 
w 2019 r.), brak realizacji założeń wynikających z Planów operacyjnych 
(potwierdzony wynikami prac zespołu ds. aktualizacji) oraz brak działań 
Towarzystwa w kierunku aktywizacji Zarządzającego w toku bieżącego nadzoru 
i działań korygujących w tym zakresie.  
Działania polegające jedynie na ocenie działań, których dotyczyły wnioski 
inwestycyjne, bez analizy, czy w stosunku do pozostałych składników aktywów 
mogły i powinny były zostać podjęte działania i ewentualnie jakie, są 
niewystarczające do przyjęcia, że Towarzystwo sprawowało pełny nadzór nad 
Zarządzającym. TFI powinno było dokonywać analizy, czy wobec wszystkich 
lokat podejmowane są przez Zarządzającego wystarczające działania 
prowadzące do osiągania celu funduszy. Okoliczność, czy złożenie tak niskiej 

                                                      
167  Pismo Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 9 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2286/EM). 
168  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 25 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2-19/2036/EM). 
169  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2003/EM). 
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liczby wniosków inwestycyjnych i tak niewielka liczba operacji na niektórych tylko 
aktywach funduszu były uzasadnione, powinna była podlegać analizie TFI w celu 
potwierdzenia, że Zarządzający wywiązuje się ze zobowiązań wynikających 
z umowy o zarządzanie. 
Powołanej przez Towarzystwo w toku kontroli dynamiki działań na portfelach 
inwestycyjnych funduszy wskazującej na realizację założeń Planów 
operacyjnych170 nie potwierdzały wyniki ewaluacji Planów operacyjnych 
przedstawione przez zespoły ds. aktualizacji. Wynikało z nich bowiem, że dla 
FIZAN Nieruchomości ARP nie zrealizowano czterech z sześciu założeń 
przyjętych dla funduszu, zaś jedno z założeń było w trakcie realizacji, a z kolei 
dla FIZAN Spółek ARP nie zrealizowano jednego spośród pięciu założeń, jedno 
zrealizowano na poziomie 10%, dwa zrealizowano w całości, zaś w trakcie 
realizacji było jedno założenie. 
Przedstawione stanowisko nie znajdowało także potwierdzenia w sprawozdaniu 
z Audytu prawidłowości i skuteczności zarządzania aktywami Funduszu FIZAN 
Spółek ARP przez podmiot zewnętrzny IDA Management Sp. z o.o. na zlecenie 
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PFR S.A. prowadzonego w 2019 r. 
Wynika z niego bowiem, iż Zarządzający nie podejmował skutecznych 
i aktywnych działań w celu nabywania i zbywania lokat oraz poszukiwania 
inwestorów i wspierania spółek portfelowych w podejmowaniu współpracy czy 
rozwijaniu prowadzonej działalności. 
Ustalenia poczynione w wyniku badania audytowego nie potwierdziły, iż nadzór 
i kontrola Towarzystwa nad IDA Management sp. z o.o. w związku z zadaniami 
powierzonymi w umowach o zarządzanie sprawowane były w sposób ciągły. 
Okoliczność, iż wynik audytu potwierdził brak aktywności Zarządzającego 
w poszukiwaniu nowych lokat oraz wspierania istniejących lokat świadczy o tym, 
że bieżący nadzór nad IDA Management sp. z o.o. nie funkcjonował w pełnym 
zakresie. Brak aktywności Zarządzającego w zakresie zarządzania funduszem 
winien był zostać zidentyfikowany w toku nadzoru bieżącego, a nie dopiero 
w momencie prowadzenia czynności audytowych, które zgodnie z wyjaśnieniami 
Prezes Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA171 były ostatnim z etapów kontroli 
prowadzonej w ramach zarządzania funduszami. Brak aktywności w zarządzaniu 
lokatami funduszy powinien był być sygnalizowany Zarządzającemu na bieżąco 
w toku współpracy operacyjnej. Fakt, iż ustalenia w tym zakresie pojawiły się na 
etapie audytu potwierdza, zdaniem NIK, iż procedury bieżącego nadzoru nie były 
w pełni skuteczne. Stwierdzony na etapie bieżącego nadzoru brak aktywności 
Zarządzającego powinien był również pociągać za sobą działania Towarzystwa 
w kierunku aktywizacji IDA Management sp. z o.o. do poszukiwania nowych 
lokat. 

 Towarzystwo nie wykorzystywało w pełni uprawnienia do kontroli działalności 2.
Zarządzającego w zakresie zarządzania funduszami. Działania audytowo-
kontrolne prowadzone w IDA Management sp. z o.o. nie dotyczyły kompleksowej 
oceny efektów zarządzania, a skupiały się na kwestiach formalnych 
i funkcjonowaniu procedur. Dwie kontrole doraźne dotyczyły sprawy podpisania 
przez Zarządzającego Umowy Inwestycyjnej, która pociągnęła za sobą ryzyko 
obciążenia funduszu zapłatą kary umownej w wysokości 4 000 tys. zł. Wyniki 
kontroli w tej sprawie nie ustaliły wszystkich okoliczności w sprawie oraz nie 
zostały w jej wyniku zaproponowane rozwiązania mające na celu zapobieżenie 
takim sytuacjom w przyszłości. 

                                                      
170  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2242/EM). 
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 Zwiększenie poziomu wynagrodzenia wypłacanego przez fundusze (z 2% do 3.
2,22% WAN) zostało dokonane w związku z niedoszacowaniem kosztów 
Towarzystwa na etapie podpisania z ARP SA umowy o współpracy. 
Towarzystwo zgłosiło żądanie jego podwyższenia po 13 miesiącach od zawarcia 
pierwotnej umowy, pomimo, iż Towarzystwo jako podmiot profesjonalny winno 
było być w stanie skalkulować warunki cenowe współpracy w sposób 
uwzględniający rzeczywiste koszty wykonania negocjowanej umowy. W wyniku 
wzrostu wynagrodzenia Towarzystwa nastąpił także wzrost wynagrodzenia 
Zarządzającego, przy czym wzrost wynagrodzenia wypłacanego na rzecz IDA 
Management sp. z o.o. nie był poprzedzony analizą co do zasadności wzrostu tej 
kwoty. Obciążenie funduszu kosztami wyższego wynagrodzenia wypłacanego 
Zarządzającemu bez przeprowadzenia analiz było działaniem nierzetelnym. 

 (akta kontroli str. 51-55, 61-69, 108-115, 123-128, 157-160, 195-197, 260-262,  
293-296, 306-309, 320-324, 351-352, 377-386, 405-440) 

PFR TFI SA współpracowało z IDA Management sp. z o.o. w zarządzaniu FIZAN 
Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości ARP. Pomimo braku wystarczającej aktywności 
Zarządzającego w zbywaniu i nabywaniu lokat oraz realizacji założeń wynikających 
z Planów operacyjnych, co potwierdziły raporty zespołu ds. aktualizacji planów oraz 
audyt przeprowadzony w 2019 r., Towarzystwo nie podejmowało wystarczających 
działań w zakresie aktywizacji Zarządzającego w zarządzaniu portfelowym. NIK 
odnotowuje przy tym, iż zaniechanie działań sprzedażowych co do dwóch spółek 
związane było ze stanowiskiem wyłącznego uczestnika FIZAN Spółek ARP.  
Jakkolwiek Towarzystwo pozyskiwało bieżące informacje o stanie lokat i sytuacji 
spółek portfelowych, nadzór Towarzystwa nad Zarządzającym skupiał się na 
formalnych aspektach prowadzenia działalności, nie zaś na wynikach działalności 
zarządczej i celu mechanizmu FIZAN. 
W ramach współpracy z Zarządzającym oraz zgodnie z wypracowanym procesem 
decyzyjnym Towarzystwo terminowo dokonywało analizy przedkładanych wniosków 
inwestycyjnych. Procedury nadzoru (zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami 
portfelowymi funduszy) nie zapewniały udziału TFI w podejmowaniu w imieniu 
funduszu decyzji na walnych zgromadzeniach lub zgromadzenia wspólników spółek 
portfelowych. Kwartalne raportowanie o stanie spółek portfelowych zapewniało 
wprawdzie Towarzystwu dostęp do informacji, jednak polegało ono na raportowaniu 
o decyzjach podjętych, nie zaś wypracowanych instrukcjach do głosowania przed 
podjęciem takich decyzji. 
W okresie funkcjonowania funduszy, wskutek niedoszacowania kosztów, zaszła 
potrzeba zwiększenia wynagrodzenia TFI. W konwencji nastąpiło także zwiększenie 
wynagrodzenia Zarządzającego, mimo że nie przeprowadzono analizy kosztów 
ponoszonych przez IDA Management sp. z o.o. oraz zasadności zwiększenia 
wynagrodzenia również na rzecz tego podmiotu. 
Towarzystwo prowadziło kontrole i audyty w IDA Management sp. z o.o. Nie 
dotyczyły one jednak kompleksowej oceny efektów zarządzania funduszami, 
a w przeważającej mierze aspektów formalnych i badania procedur obwiązujących 
w IDA Management sp. z o.o. i Towarzystwie. 
 

4. Koordynacja działań inwestycyjnych w ramach Grupy 
PFR 

Podmioty wchodzące w skład Grupy PFR nie były angażowane w sprawy dotyczące 
działań inwestycyjnych funduszy – FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości 
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ARP172. Towarzystwo nie uczestniczyło w uzyskiwaniu wsparcia ze strony 
podmiotów wchodzących w skład Grupy PFR. Potrzeby takiego pośrednictwa nie 
zgłaszał uczestnik funduszy ani Zarządzający. Jak wynika z wyjaśnień Prezes 
Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA173, możliwości wsparcia oferowane przez 
podmioty wchodzące w skład Grupy PFR były ogólnodostępne dla wszystkich 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych oraz były prezentowane na stronach 
internetowych podmiotów wchodzących w skład Grupy PFR. 
Decyzje w zakresie zarządzania funduszami nie były podejmowane w kontekście 
kierunków działania Grupy PFR. Towarzystwo kierowało się w swoich działaniach 
ochroną interesów inwestora. Według wyjaśnień Prezes Zarządu i Członka Zarządu 
PFR TFI SA174, również Zarządzający działał z uwzględnieniem aktualnych 
warunków otoczenia rynkowego, kierując się interesem uczestnika funduszy. 

 (akta kontroli str. 73-77, 233-239, 396-401) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  
 
Towarzystwo nie dążyło do wykorzystania potencjału podmiotów należących do 
Grupy PFR w sprawach dotyczących FIZAN Spółek ARP i FIZAN Nieruchomości 
ARP, w tym uzyskania wsparcia od tych podmiotów w zakresie know-how, wsparcia 
kapitałowego, czy też poszukiwania informacji o potencjalnych nabywcach aktywów 
zgromadzonych w funduszach i o możliwościach inwestycyjnych dla funduszy. 
W ocenie NIK działania takie mogły być tym bardziej zasadne, w sytuacji zakładanej 
sprzedaży spółek zgromadzonych w funduszach i jednocześnie braku realizacji 
wszystkich planów w tym zakresie. PFR TFI SA nie podjęło działań w kierunku 
zapewnienia lub wskazania IDA Management sp. z o.o. i spółkom portfelowym 
funduszy możliwości współpracy z podmiotami z Grupy PFR ani nie zapewniło 
dostępu do informacji o możliwościach inwestycyjnych i wsparciu dostępnym ze 
strony podmiotów Grupy PFR, wychodząc z założenia, że informacje takie są 
dostępne dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy i nie ma potrzeby 
podejmowania innych działań w tym zakresie. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

 Dokonanie przeglądu Planu operacyjnego dla FIZAN Spółek ARP 1.
i zobowiązanie Zarządzającego do jego aktualizacji. 

 Ustalenie rodzajów spraw, w których Zarządzający FIZAN Spółek ARP 2.
powinien konsultować sposób głosowania na walnym zgromadzeniu lub 
zgromadzaniu wspólników spółek portfelowych z Towarzystwem. 

 Dokonanie analizy kosztów Zarządzającego w zakresie zarządzania FIZAN 3.
Spółek ARP i dążenie do ewentualnej korekty wynagrodzenia. 

 Uzupełnienie Procedur operacyjnych o konieczność informowania Towarzystwa 4.
przez Zarządzającego w przypadku podpisywania przez niego w imieniu 
funduszu umów dotyczących składników lokat zobowiązujących do określonych 
działań przyszłych lub mogących skutkować powstaniem odpowiedzialności 
odszkodowawczej. 

                                                      
172  Pismo Prezesa i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2004/EM) i pismo Członka 

Zarządu i Prokurenta PFR TFI SA z dnia 30 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2372/EM). 
173  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 17 czerwca 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2004/EM). 
174  Pismo Prezes Zarządu i Członka Zarządu PFR TFI SA z dnia 22 sierpnia 2019 r. (znak PW/TFI/2019/2243/EM). 
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 Rozważenie celowości utrzymywania zapisów Procedur operacyjnych 5.
dotyczących obowiązku dokonywania przez Zarządzającego aktualizacji 
Strategii Inwestycyjnej co najmniej raz na sześć miesięcy i dostosowania 
rozwiązań do faktycznych potrzeb w tym zakresie. 

 Wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych zapewniających zwiększenie 6.
nadzoru Towarzystwa nad realizacją celów inwestycyjnych funduszy i ich 
planów operacyjnych oraz zarządzaniem portfelowym pod kątem jego 
aktywnego charakteru – w przypadku powierzania zarządzania funduszami 
innym spółkom zarządzającym. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej 
Izby Kontroli. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, 
nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią 
uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, 02 października 2019 r. 
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