
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Biereckiego i Henryka Ciocha 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

W związku ze zmianami w systemie emerytalnym przyjętymi przez Sejm i będącymi przedmiotem prac 

Senatu kończy się pewien etap funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce. W związku 

z tym zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów jako nadzorującego Komisję Nadzoru Finansowego oraz do 
ministra finansów jako ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o sporządzenie specjalnego 

raportu, ukazującego ścieżki, jakimi poruszały się pieniądze inwestowane przez OFE, oraz głównych giełdo-

wych beneficjentów tego typu inwestycji na polskim rynku giełdowym, czyli stworzenie mapy przepływów 
pieniężnych składek polskich emerytów, pokazanie ich kierunków i wielkości w ciągu ostatnich czternastu 

lat, oraz o przedstawienie skali tego typu inwestycji w poszczególne spółki giełdowe. 

Prosimy również o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 
1. Jakie były całościowe rozmiary inwestycji OFE w spółki giełdowe od 1999 r. do 2013 r. włącznie? 

2. Które spółki prywatne oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa otrzymały największe zasilanie finanso-

we ze strony OFE? Prosimy o wykaz tych spółek i uszeregowanie od największego zaangażowania OFE do 

najmniejszego. 
3. Jaki był wpływ inwestycji OFE na poszczególne spółki giełdowe, zarówno na wyniki inwestującego 

OFE, jak i na wyniki oraz notowania zasilonej spółki? 

4. Prosimy o przedstawienie rzeczywistych właścicieli tych spółek, w których zasilanie ze strony OFE by-
ło największe. 

5. Które spółki na przestrzeni ostatnich lat straciły najwięcej w notowaniach giełdowych, a w których 

udział własnościowy i zaangażowanie OFE były znaczące? 

6. Jakie nieregularności w transakcjach OFE zostały wykryte przez KNF i jej poprzedników prawnych? 
Jaki charakter miały te nieregularności? 

7. W związku z tym, że KNF uprawniona jest do otrzymywania dziennych informacji o wszystkich trans-

akcjach OFE, prosimy o informację, w jaki sposób informacje te są analizowane, które transakcje są trakto-
wane jako nieregularne i w jakich przypadkach KNF analizuje, kto jest drugą stroną transakcji i czy nie do-

szło przy jej zawarciu do naruszenia interesów członków OFE. 

8. Prosimy także o informację dotyczącą drugich stron transakcji dokonywanych przez OFE, po pierwsze, 
w przypadku gdy zbycie akcji nabywanych przez OFE następowało po znacząco wyższej cenie niż nabycie 

akcji przez osobę zbywającą je na rzecz OFE; po drugie, w sytuacji gdy po nabyciu akcji przez OFE nastę-

pował znaczący spadek ceny akcji nabytych przez OFE; po trzecie, w przypadku gdy transakcja została ozna-

czona przez system informatyczny analizujący transakcje OFE jako transakcja nieregularna lub wymagająca 
uwagi. 

9. Prosimy też o informacje dotyczące drugich stron transakcji w przypadku transakcji, które KNF uznało 

za mające na celu manipulację kursem akcji. Jakie działania zostały w stosunku do nich podjęte przez KNF? 

Z poważaniem 

Grzegorz Bierecki 

Henryk Cioch 




