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List Prezesa Zarządu PFR S.A.

2021 rok był czasem wyzwań. Nadal mierzyliśmy się z następstwami 
pandemii COVID-19, które przyniosły kryzys gospodarczy. Co wię-
cej, na naszą gospodarkę wpływały także agresywne działania Rosji 
windujące ceny surowców energetycznych. Niestety, jak wszyscy 
wiemy, były one jedynie rozgrzewką do wojny, która dziś rozgrywa 
się w Ukrainie. 

Sytuacja polityczna, społeczna oraz makroekonomiczna na Starym 
Kontynencie jest trudna. Jako Grupa Kapitałowa Polskiego Fundu-
szu Rozwoju podejmujemy aktywne działania, które wzmacniają 
polską gospodarkę i kondycję naszych przedsiębiorstw. Nie ina-
czej było w 2021 r. – Zespół, któremu mam zaszczyt przewodzić, 
należał do najbardziej zaangażowanych w walkę z gospodarczymi 
następstwami pandemii COVID-19. Mimo to, dzięki dobrej organi-
zacji pracy i przywiązaniu do wartości PFR, kontynuowaliśmy reali-
zację naszych zadań wynikających ze strategii GK PFR oraz zadań 
wyznaczonych nam przez ustawodawcę. Właśnie na tych działaniach 
koncentruje się raport, który mam przyjemność Państwu przedsta-
wić. Zobaczą w nim Państwo ogromną skalę inicjatyw, w których 
w minionym roku uczestniczył PFR. Tu, na wstępie, wskażę jedynie 
kilka najistotniejszych. 

W 2021 roku kontynuowaliśmy pomaganie polskim firmom w ramach 
Tarcz Finansowych. Łączna wartość wsparcia udzielonego małym 
i średnim przedsiębiorstwom w ramach obu edycji tarcz przekro-
czyła 68 mld zł, a te środki trafiły do 353 tys. firm, co pozwoliło ura-
tować ponad 3 mln miejsc pracy. Jesteśmy dumni, że mogliśmy 
pomagać polskiemu biznesowi w przetrwaniu globalnej pandemii. 
Niewątpliwie pomogła im również decyzja Rady Ministrów o całko-
witym umorzeniu subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 dla najbardziej 
poszkodowanych firm. 

Natomiast Tarcza finansowa dla MMŚP 2.0 pozwoliła uratować 
ok. 363 tys. miejsc pracy. Z pomocy w ramach tego programu sko-
rzystało 47 tys. przedsiębiorstw, w tym 40 tys. mikrofirm oraz 7 tys. 
firm z sektora MŚP. Również Tarcza finansowa dla dużych firm zazna-
czyła swoją obecność na mapie kraju. W jej ramach pozytywnie roz-
patrzono 168 wniosków i udzielono wsparcia na kwotę 3,8 mld zł. 
Jesteśmy dumni, że jako Polski Fundusz Rozwoju mogliśmy robić to, 
do czego zostaliśmy powołani. 

Jako bardzo ważne traktujemy również wsparcie udzielone PLL LOT. 
Na mocy decyzji Rady Ministrów z grudnia 2020 r. udzieliliśmy tej 
spółce pomocy o wartości 1,8 mld zł. Pozwoliła ona na utrzymanie 
płynności i poziomu kapitału niezbędnego do prowadzenia działal-
ności operacyjnej. Cieszymy się, że także w ten sposób mogliśmy 
pomóc polskiej gospodarce w walce ze skutkami pandemii COVID-19. 

W minionym roku rozwijały się także inne prowadzone przez nas 
projekty. Liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitało-
wych przekroczyła 2,5 miliona. I to w roku, w którym uwarunko-
wania pandemiczne oraz lawinowy wzrost cen surowców stawiały 
przed zarządzającymi kapitałem wiele wyzwań. Dlatego kluczowym 
celem programu była ochrona powierzonych PPK środków poprzez 
utrzymanie wysokiej alokacji w instrumentach akcyjnych oraz budo-
wanie stabilnego portfela obligacji. Z zadowoleniem możemy stwier-
dzić, że według danych na 31 grudnia 2021 roku zysk funduszy PPK 
od początku ich istnienia przekroczył 425 mln zł, a wartość akty-
wów netto sięgnęła 7,6 mld zł. 

Krzewiliśmy także wiedzę na temat programu. Portal MojePPK.pl odno-
tował w 2021 r. 2,8 miliona użytkowników oraz 7,3 miliona odsłon. Dziś 
setki tysięcy firm korzystają z dobrodziejstwa PPK. Wyrażamy prze-
konanie, że ta liczba będzie jeszcze rosnąć. 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przedsiębiorcy, 
Pracownicy, Samorządowcy 
i pozostali Interesariusze 
Polskiego Funduszu Rozwoju,



Warto również pamiętać o prowadzonej przez PFR działalności inwe-
stycyjnej i prorozwojowej. Zarządzane przez nas fundusze aktywnie 
wspierają polski przemysł oraz przedsiębiorstwa z branż usługowych. 
Jako przykład tych działań niech posłuży udzielone przez nasz fun-
dusz we wrześniu 2021 r. finansowanie w kwocie 360 mln zł spółce 
CCC S.A. wchodzącej w skład Grupy CCC. To jedna z największych 
europejskich firm obuwniczych. 

Ważną częścią działalności PFR jest wsparcie samorządów w zakre-
sie budowy infrastruktury oraz realizacji projektów partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Ten obszar łączy się z działaniami na rzecz 
transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku nisko-
emisyjnych źródeł energii. Również na tych polach odnotowaliśmy 
w 2021 r. konkretne sukcesy. Polski Fundusz Rozwoju przystą-
pił do grona instytucji finansujących budowę Instalacji Termicz-
nego Przekształcania Odpadów (ITPO), która powstaje w Olsztynie. 
Ponadto, w ramach programu PFR Green Hub zawarliśmy szereg 
porozumień z instytucjami rządowymi i eksperckim wspierających 
inwestycje w ekologiczną energetykę. Natomiast wiedzę ekspercką 
z tych dziedzin przekazujemy samorządom w ramach bogatej palety 
inicjatyw realizowanych w programie „PFR dla miast”.

W minionym roku kontynuowaliśmy także budowanie wartości spółki 
PESA Bydgoszcz S.A. Przeprowadzona przez PFR optymalizacja 
działalności operacyjnej poprawiała wyniki finansowe oraz wskaźniki 
efektywności tego podmiotu. Po raz pierwszy od wielu lat część pro-
duktów dostarczona została przed terminami. Wsparcie bezpośred-
nie i funduszowe dla PESA ze strony PFR sięgnęło miliarda złotych. 

Mówiąc o działalności prorozwojowej, należy wspomnieć o osiągnię-
ciach programu „Firmy jutra”, który PFR realizuje wraz z Google oraz 
Operatorem Chmury Krajowej. Około 16 tys. firm skorzystało ze szko-

leń dla mikroprzedsiębiorstw. Program dostarczył MŚP zaawansowa-
nych materiałów i wsparcia edukacyjnego w zakresie e-commerce 
i rozwiązań chmurowych. Pozwolił uczestniczącym firmom na zwięk-
szenie ich przychodów, zamówień, liczby klientów oraz na rozpo-
częcie nowych projektów internetowych. Ponad 11 tys. uczestników 
programu przyznało, że pod jego wpływem zauważyło wzrost skali 
działalności. 

Z Google realizujemy także program „Projektanci Innowacji PFR”. 
Na przełomie 2020 oraz 2021 roku odbyła się jego trzecia edycja, 
podczas której zrealizowano niemal 120 warsztatów. Wzięło w nich 
udział ponad 2 tys. uczestników. W 2021 roku działania PFR były 
również skierowane na zachęcenie tradycyjnych polskich przed-
siębiorstw do transformacji cyfrowej i neutralności klimatycznej. 
Ponadto, budowana była społeczność dużych firm wokół PFR. 
W ramach tych działań stworzono między innymi narzędzie anali-
tyczne, które pozwoliło przeprowadzić Badanie Dojrzałości Innowa-
cyjnej. Skorzystały z niego 94 firmy. 

Szanowni Państwo, działania wymienione powyżej to jedynie naj-
ważniejsze przykłady rozlicznych projektów i inicjatyw podejmowa-
nych przez Polski Fundusz Rozwoju w 2021 roku. Zapraszam Państwa 
do zapoznania się z naszym raportem, w którym mieści się znacz-
nie szerszy opis działalności PFR. Na zakończenie pragnę podzięko-
wać wszystkim osobom zaangażowanym w pracę naszej instytucji. 
W trudnych warunkach pracy zdalnej przy olbrzymim nakładzie 
pracy daliśmy z siebie więcej niż wszystko. Myślę jednak, że było 
warto wykonać tę pracę, która każdego dnia przynosi korzyści pol-
skiej gospodarce i przedsiębiorcom, a w rezultacie nam wszystkim. 

Zapraszam do lektury raportu rocznego PFR. Liczę, że podzielicie 
Państwo mój entuzjazm i podziw dla tego co udało się nam osiągnąć! 

Z poważaniem, 
Paweł Borys 

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju 
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Charakterystyka Grupy 
Kapitałowej PFR
[GRI 2-1] [GRI 2-6]
1. PROFIL DZIAŁALNOŚCI I KLUCZOWE WSKAŹNIKI
Grupa Kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. („Grupa Kapita-
łowa PFR” lub „GK PFR”) jest grupą spółek finansowych i doradczych 
dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestującą 
w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. 

W jej skład wchodzą:

 ■  Polski Fundusz Rozwoju S.A. („PFR” lub „Spółka”),
 ■ PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PFR TFI” lub 
„Towarzystwo”),

 ■ PFR Ventures sp. z o.o. („PFR Ventures”),
 ■ PFR Nieruchomości S.A. („PFR Nieruchomości” lub „PFRN”),
 ■ PFR Portal PPK sp. z o.o. („PFR Portal PPK”),
 ■ PFR Operacje sp. z o.o. („PFR Operacje” lub „PFRO”),
 ■ PPP Venture sp. z o.o. („PPP Venture”).

Priorytetami GK PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, roz-
wój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich 
przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracow-
niczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

67,4 mld zł*
wartość pomocy udzielonej 
przedsiębiorstwom w ramach 
Tarczy finansowej dla MMŚP

5,8 mld zł**
w ramach Tarczy finansowej 
dla dużych firm oraz Pro-
gramu wsparcia dla LOT

Ponad 13 mld zł
wartość aktywów netto 
w funduszach inwestycyjnych 
zarządzanych przez PFR TFI

73,9 mld zł
wartość obligacji  
wyemitowanych  
przez PFR w 2020 r.

Blisko 300
inwestycji VC  
od 2019 roku 

Ponad 2 tys.
mieszkań w trakcie budowy 
w 2021 roku w ramach inwe-
stycji mieszkaniowych PFR

11+ mld zł
wartość inwestycji  
PFR we wszystkie  
projekty od 2016 r.

Ponad 2,5 mln
uczestników Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK) 
i PPE po III etapie programu

353 000*
liczba firm, które otrzymały 
subwencje w ramach Tarczy  
finansowej dla MMŚP

* - łącznie dla Tarcz 1.0 i 2.0 ** - do kwietnia 2022 r.
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2. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2021 ROKU

03.03.21

PFR i Mabion podpisali porozumienie, 
na mocy którego polska spółka 
biotechnologiczna może pozyskać 
do 40 mln zł na zwiększenie mocy 
produkcyjnych – niezbędnych 
do seryjnego wytwarzania szcze-
pionek przeciwko COVID-19.

05.03.21
Fundacja PFR i Fundacja Banku PKO 
BP sfinansowały zakup samochodu 
dla rodziny urodzonych w Gnieźnie 
pięcioraczków. 

22.03.21

Ruszyła druga edycja Akademii Miast 
Przyszłości, programu edukacyjnego 
dla samorządowców. W drugiej edycji 
motywem przewodnim warsztatów 
była zielona transformacja.

26.03.21
PFR przystąpił do grona 
instytucji finansujących budowę 
Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów budowanej w Olsztynie. 
Inwestycja rozwiązuje problem 
odpadów komunalnych i dostarczy 
czystą energię. 

m
ar

ze
c

05.01.21 

Rada Ministrów podjęła decyzję 
o rozszerzeniu do 45 liczby branż 
uprawnionych do udziału w Tarczy 
finansowej 2.0 oraz całkowitym 
umorzeniu subwencji z Tarczy 
finansowej 1.0 dla najbardziej 
poszkodowanych firm.

13.01.21

Rozpoczęcie drugiej edycji projektu 
Fundacji PFR „SamoDZIELNI”, którego 
celem jest wsparcie wejścia na rynek 
pracy młodzieży z pieczy zastępczej.

15.01.21
Uruchomienie możliwości 
składania wniosków o subwencje 
w ramach Tarczy finansowej dla 
MMŚP 2.0 z 45 branż najbardziej 
poszkodowanych w wyniku drugiej fali 
pandemii.

st
yc

ze
ń

03.02.21
Rada Ministrów podjęła decyzję 
o rozszerzeniu wsparcia w ramach 
Tarczy finansowej dla MMŚP 
2.0 o dziewięć dodatkowych branż, 
szczególnie poszkodowanych przez 
sytuację związaną z COVID-19.

19.02.21

Fundacja PFR rozpoczęła realizację 
programu stypendialnego „Pasjonaci 
Edukacji” przygotowanego z myślą 
o młodych osobach w gorszym 
położeniu materialnym, które chciałyby 
związać swoją przyszłość z naucza-
niem dzieci i młodzieży.

22-26.02.21

Odbył się PFR InfoWeek, wydarzenie 
skierowane do polskich przed-
siębiorców, którego celem było 
przedstawienie oferty Grupy PFR. 
W formule PFR InfoWeek przez cały 
2021 r. odbyły się cztery wydarzenia.

25.02.21
Światło dzienne ujrzała nowa odsłona 
strony www.startup.pfr.pl, która jest 
kompleksowym źródłem wiedzy 
na temat polskich startupów, nowych 
technologii i źródeł finansowania.

lu
ty
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11.05.21

Powstał PFR GreenHub FoF – nowy 
program z budżetem 200 mln zł, 
którym zarządza PFR Ventures. Jego 
celem jest rozbudzenie inwestycji 
funduszy VC w sektor zielonych 
(proekologicznych) innowacji. 

28.05.21
Ruszył program grantowy Fundacji PFR 
„Wakacyjna AktywAKCJA”. Jego celem 
jest wsparcie finansowe organizacji 
społecznych, które przygotowują 
wakacyjne aktywności rekreacyjne dla 
dzieci i młodzieży. Granty otrzymały 
53 organizacje.

31.05.21
Fundacja PFR we współpracy 
z Fundacją Nowoczesna Polska 
zaangażowała się w projekt “Stanisław 
Lem poleca”. W ten sposób powstał 
zbiór utworów science-fiction, które 
opublikowano w bibliotece Wolne 
Lektury.

m
aj

13.04.21
PFR wprowadził Badanie Dojrzałości 
Innowacyjnej, usługę dla dużych firm, 
które chcą przeprowadzić transfor-
mację cyfrową.

19.04.21

PFR rozpoczął proces rozliczania 
i umarzania subwencji przyznanych 
mikrofirmom oraz MŚP w ramach 
Tarczy finansowej 1.0.

16.06.21

Podczas konferencji prasowej 
podsumowano wdrożenie Pracow-
niczych Planów Kapitałowych – już 
ponad 2,3 mln Polaków oszczędza 
na emeryturę w PPK. 

16.06.21
Wmurowano kamień węgielny pod 
budowę instalacji technicznego 
przetwarzania odpadów w Olsztynie.

17.06.21
Komisja Europejska wydała decyzję 
określającą warunki udzielania 
finansowania dla dużych firm, które 
odczuły negatywne skutki pandemii 
COVID-19 w okresie listopad 2020 – 
kwiecień 2021.

23.04.21

Podsumowano wyniki pierwszej 
edycji programu „PolSKI Mistrz”, 
którego celem jest wsparcie rozwoju 
narciarstwa alpejskiego w Polsce. 
Odbyło się czternaście zawodów, 
w tym sześć w ramach Młodzieżowego 
Pucharu Polski. 

28.04.21
Na stronie startup.pfr.pl opublikowany 
został przygotowany przez Chmurę 
Krajową kurs „Chmura w biznesie”. 
Przedstawia on praktyczne 
zastosowania technologii chmurowej 
w biznesie.

18.06.21
Odbyła się inauguracja budowy 
221 mieszkań przy ul. Lubańskiej 
w Zgorzelcu. Przedsięwzięcie jest 
realizowane przez spółkę PFR 
Nieruchomości w ramach rynkowej 
części rządowego programu 
mieszkaniowego. 

23.06.21
Agencja S&P Global Rating dokonała 
oceny ratingowej PFR na poziomie 
A w walucie lokalnej i A- w walucie 
obcej, z perspektywą stabilną. Jest 
to najwyższa możliwa ocena, równa 
ocenie ratingowej Polski, jako kraju.

25.06.21
PKL, których właścicielem jest 
pośrednio PFR, rozpoczęły budowę 
ośrodka turystycznego oraz kolei 
widokowej nad Zaporą Solińską.

30.06.21
PFR Nieruchomości podpisał umowę 
z wykonawcą osiedla przy ul. Kole-
jowej we Wrocławiu. Powstanie tam 
469 mieszkań.
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06.09.21

Ruszył nabór najemców do 320 
mieszkań w Toruniu przy ul. Okólnej. 
W zaledwie godzinę chętnych było 
więcej niż oferowanych mieszkań. 

09.09.21

PFR wraz z Bankiem Pekao S.A. 
rozpoczął realizację programu finanso-
wania inwestycji w odnawialne źródła 
energii. 300 mln zł od PFR połączone 
z kapitałem własnym inwestorów 
i finansowaniem banku umożliwi 
realizację 500 MW nowych instalacji 
fotowoltaicznych.

10.09.21
Grupa CCC, lider rynku obuwniczego 
w Europie Środkowo-Wschodniej, 
podpisała z funduszem inwestycyjnym 
z Grupy PFR umowę emisyjną 
dotyczącą objęcia obligacji o wartości 
360 mln zł. 

21.09.21
PFR Ventures podpisał umowy 
z trzema międzynarodowymi 
funduszami venture capital, które 
będą inwestować w polskie innowa-
cyjne spółki. Otrzymają one łącznie 
115 mln zł i zainwestują w Polsce 
dwukrotność tej kwoty.

28.09.21

PFR Ventures rozbudowuje program 
PFR Private Equity. Do zainwesto-
wanych już blisko 600 mln zł doszło 
kolejne 500 mln zł.

w
rz
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01.07.21

Niemal 60 reprezentantów 
z 30 średniej wielkości miast przez 
cztery miesiące pracowało nad 
konkretnymi projektami z obszaru 
zielonej transformacji. Spośród nich 
jury wyróżniło rozwiązania: Głogowa, 
Tarnowskich Gór i Zduńskiej Woli.

21.07.21

PESA Bydgoszcz, której inwestorem 
jest PFR, przedstawiła strategię 
do 2025 r. Firma stawia na produkcję 
pojazdów zeroemisyjnych oraz 
„hydrogen ready”.

23.07.21
DCT Gdańsk wygrał przetarg 
na dzierżawę fragmentu terenu portu 
w Gdańsku. W tym miejscu zostanie 
zbudowany nowy terminal Baltic 
Hub 3 i trzecie nabrzeże głęboko-
wodne, dzięki któremu zwiększą 
się możliwości przeładunkowe DCT 
Gdańsk o 1,5 mln TEU do łącznie 
4,5 mln TEU rocznie.

lip
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02.08.21

Odbyła się uroczysta inauguracja 
budowy 190 mieszkań w Nakle 
n. Notecią. Prowadzi ją PFR Nierucho-
mości.

10.08.21

PFR Life Science, spółka celowa 
PFR, przeprowadziła inwestycję 
w sektorze biotechnologicznym, 
biorąc udział w rundzie finansowania 
przeprowadzonej przez Proteon 
Pharmaceuticals, w ramach której 
firma pozyskała 21 milionów euro. 
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03.11.21

PFR przygotował kurs on-line „Przed-
siębiorstwo gotowe na przyszłość”, 
który wspiera cyfrową transformację 
firm. Jest on dostępny bezpłatnie 
na platformie kursy.pfr.pl.

05.11.21

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
PFR oraz PFR Ventures podpisały 
porozumienie o współpracy na rzecz 
rozwoju technologii proekologicznych 
i środowiskowych, aby wspierać 
transformację polskiej gospodarki 
w kierunku neutralności klimatycznej. 

23.11.21
Przedstawiciele administracji 
rządowej, inwestorów, jednostek 
finansowych i ubezpieczeniowych, 
systemu oświaty oraz kluczowi 
przedstawiciele sektora biogazu 
i biometanu podpisali „Porozumienie 
o współpracy na rzecz rozwoju sektora 
biogazu i biometanu”.

lis
to

pa
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14.10.21

Przedstawiciele administracji 
publicznej, środowiska naukowego, 
przedsiębiorców i biznesu podpisali 
„Porozumienie sektorowe na rzecz 
budowy gospodarki wodorowej 
w Polsce”. Ma ono wspierać rozwój tej 
branży. 

4-5.12.21

Odbył się „Klimaton dla Miast”, 
pierwszy w Polsce hackathon 
adresujący wyzwania ekologiczne 
miast. Jury wyłoniło cztery 
rozwiązania, które odpowiadają 
na wyzwania: Gniezna, Rybnika, 
Rzeszowa i Wrocławia. Zwycięskie 
zespoły otrzymały po 30 000 zł oraz 
możliwość przetestowania i wdrożenia 
swojego rozwiązania w wybranym 
samorządzie.

13.12.21
Bank Ochrony Środowiska oraz PFR 
podpisali porozumienie, którego 
realizacja pozwoli na szerokie 
finansowanie ekologicznych inwestycji 
w energetykę cieplną. 

15.10.21

Rozpoczął się nabór najemców 
do 130 nowych mieszkań na osiedlu 
Polana Szaflarska w Nowym Targu. 
Po 40 minutach od rozpoczęcia 
zgromadzono 213 wniosków!

21.10.21

Druga edycja konkursu „Świat 
Pieniądza” Fundacji PFR. Jego celem 
jest promowanie edukacji finansowej 
i ekonomicznej wśród najmłodszych. 
W jego ramach 110 placówek 
edukacyjnych z całej Polski otrzymało 
bezpłatne egzemplarze książek „Świat 
Pieniądza”. 

21.12.21

Nagrodzono kilkanaście innowa-
cyjnych projektów stworzonych 
przez uczestników zielonej edycji 
„Szkoły Pionierów PFR”. Nagrodę 
główną o wartości 50 tys. zł otrzymał 
start-up Znika, który ma dostarczać 
rozwiązania z zakresu opakowań 
roślinnych.

30.12.2021
Podpisanie umów inwestycyjnych 
przez FIS FIZAN na budowę parkingów 
wielokondygnacyjnych w Łodzi 
i Warszawie.
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3. WARTOŚCI I NORMY ETYCZNE
PFR został utworzony i działa na podstawie Kodeksu spółek handlo-
wych (Dz.U. 2020, poz. 1526 t.j.) („KSH”) jako spółka akcyjna. Dodat-
kowo pewne aspekty działalności PFR objęte są zakresem Ustawy 
z 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. 2020, poz. 
2011) („Ustawa o SIR”). Na sposób, w jaki PFR wypełnienia miejsce 
stworzone dla niego przez ustawodawcę, wpływają również misja 
i wizja oraz wartości PFR. To one w dużej mierze określają sposób 
prowadzenia działalności i definiują, jaką organizacją ma być Grupa 
Kapitałowa PFR, oraz stoją za kluczowymi decyzjami podejmowa-
nymi w GK PFR.

Wszystkie te elementy zostały odzwierciedlone w Kodeksie Etyki 
Grupy Kapitałowej PFR, który przedstawia zasady i podejście do etyki 
biznesowej obowiązujące pracowników wszystkich spółek Grupy 
Kapitałowej PFR.

Misja i wartości PFR oraz bezpośrednio do nich nawiązujący Kodeks 
Etyki Grupy Kapitałowej PFR odegrały bardzo ważną rolę podczas 
sytuacji kryzysowej, jaką niewątpliwie było przejście przez PFR 
na system pracy zdalnej oraz równoległe rozpoczęcie prac nad roz-
wiązaniami wspierającymi przedsiębiorców w walce z następstwami 
pandemii COVID-19. Praca zdalna w warunkach olbrzymiego obcią-
żenia dodatkowymi zadaniami wynikającymi z tych projektów mogła 
potencjalnie zagrozić ich skutecznemu uruchomieniu. 

Pierwszy program pomocowy został uruchomiony po ok. trzech tygo-
dniach od rozpoczęcia prac. W opinii przedstawicieli kadry zarząd-
czej PFR stało za tym przede wszystkim olbrzymie zaangażowanie 
pracowników w prace nad projektem, profesjonalne podejście, nacisk 
na współpracę oraz poczucie odpowiedzialności za sytuację pol-
skich przedsiębiorstw. Ta postawa była powszechna w PFR, a jej 
korzeni należy doszukiwać się bezpośrednio w misji i wartościach 
Grupy Kapitałowej PFR. Ponadto, powszechne było poczucie reali-
zacji patriotycznego obowiązku i płynące z niego poczucie misji.

Aby dodatkowo utrzymać ten stan, podjęto działania zmierzające 
do wzmocnienia znaczenia oraz roli wartości PFR i Kodeksu Etyki 
Grupy Kapitałowej PFR w codziennej pracy zespołu firmy. Szcze-
góły dotyczące kampanii promującej Kodeks Etyki zostały opisane 
w punkcie „Filary Zgodności PFR” niniejszego raportu.

Niezależnie od działań promujących etyczną i transparentną postawę, 
zespół specjalistów prowadził także nieprzerwane działania zmierza-
jące do zwiększenia świadomości pracowników w zakresie wymogów 
regulacji wewnętrznych, jak i standardów panujących w PFR. Przykła-
dem takich działań są cykliczne szkolenia dla nowo przyjętych pra-
cowników, służące minimalizacji prawdopodobieństwa wystąpienia 
nieprawidłowości w trakcie wykonywania obowiązków służbowych 
w warunkach pracy zdalnej oraz bieżące doradztwo i monitorowa-
nie zgodności działań podejmowanych przez PFR.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Wartości PFR

Partnerstwo i współpraca
Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcieliby-
śmy być traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych, 
wsłuchując się w ich potrzeby. Współpracując, dzielimy się 
doświadczeniem i informacjami, aby zaufanie było fundamen-
tem rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki.

Odpowiedzialność
Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, 
potrafimy powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, 
tak aby osiągać zamierzone rezultaty, a we wszystkich dzia-
łaniach mamy na uwadze dobro Polski. Wyciągamy wnioski 
ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne 
ryzyko. Realizujemy to, co zadeklarowaliśmy, w sposób kon-
sekwentny.

Profesjonalizm
Konsekwentnie dążymy do realizacji celów, dostarcza-
jąc naszym klientom produkty i usługi najwyższej jakości. 
Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy 
do końca.

Rozwój
Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania przez co wspie-
ramy rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy 
najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy myśle-
nia i działania. Przekraczamy granice, osiągając niezwykłe 
i nowe rezultaty.
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Otoczenie zewnętrzne
1. OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
Po ubiegłorocznej recesji spowodowanej pandemią koronawirusa 
w 2021 r. w gospodarce nastąpiło odbicie. Według wstępnego sza-
cunku produkt krajowy brutto w 2021 r. zwiększył się realnie o 5,7%, 
wobec spadku o 2,5% w 2020 r. Wzrost o 5,7% jest największym 
od 2007 r., kiedy to dynamika PKB wyniosła 7,1% (wykres 1). 

Wzrost PKB jest spodziewany we wszystkich gospodarkach Unii 
Europejskiej – zgodnie z jesiennymi prognozami Komisji Europej-
skiej wzrost PKB, zarówno w strefie euro, jak i UE wyniesie 5,0%. 

Ceny w 2021 r. były średnio o 5,1% wyższe niż przed rokiem (wobec 
wzrostu w 2020 r. o 3,4%). Wzrost inflacji napędzany był głównie 
wzrostami cen w kategoriach: żywność i napoje bezalkoholowe, użyt-
kowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (tj. opłaty za wywóz 
śmieci, kanalizację, energię elektryczną itd.) oraz transport (tj. paliwa 
do środków transportu, ceny środków transportu, ceny usług trans-
portowych) (wykres 2). 

Wzrost inflacji był tendencją ogólnoświatową, szczególnie w gospo-
darkach rozwiniętych – w strefie euro i Unii Europejskiej notowano 
najwyższe poziomy cen od co najmniej 1997 r. (od tego roku Eurostat 
podaje dane o inflacji), w Stanach Zjednoczonych inflacja w grud-
niu 2021 r. wzrosła do poziomu niewidzianego od czterech dekad. 
Na rosnącą inflację wpływ miał wzrost cen energii, żywności oraz 
zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw, które przekładały się 
na wyższe ceny dóbr. 

Wzrost aktywności gospodarczej w 2021 r. był także widoczny 
na rynku pracy. Według danych z Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności, liczba pracujących w końcu III kwartału 2020 r. (najbardziej 
aktualne dane) była wyższa niż rok wcześniej o 1,8% i ukształtowała się 
na poziomie 16 814 tys. osób. Stopa bezrobocia według BAEL zmniej-
szyła się pod koniec III kwartału ubiegłego roku do 3,0%, wobec 3,3% 
w analogicznym okresie 2020 r. Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2021 r. wzrosło w skali roku 
o 8,8% (w 2020 r. wzrost ukształtował się na poziomie 4,7%). 

Stopy procentowe NBP w 2021 r. trzykrotnie ulegały podwyżce – 
w październiku, listopadzie i grudniu. W odpowiedzi na rosnący 
poziom cen i ich wpływ na gospodarkę Rada Polityka Pieniężnej 
podniosła stopy procentowe odpowiednio do 0,5%, 1,25% i 1,75%. 
W styczniu 2022 r. RPP dokonała kolejnej podwyżki stóp, do 2,25%. 
Obecna wysokość jest najwyższym poziomem stóp procentowych 
od września 2014 r. (wykres 3). 

Odbicie aktywności gospodarczej w światowej gospodarce korzyst-
nie wpłynęło na wyniki handlu zagranicznego Polski. Dane za okres 
styczeń-listopad (najbardziej aktualne) wskazują, że eksport towa-
rów i usług wyniósł 1 189 mld zł, a import 1 185 mld zł. W obu przypad-
kach mówimy o rekordowo wysokich wartościach. Już po jedenastu 
miesiącach 2021 r. eksport i import były wyższe niż w całym 2020. 
W porównaniu do całego ubiegłego roku eksport wzrósł o 11,9%, 
a import był o 16,7% większy (wykres 4). 

W przypadku handlu towarowego w każdym miesiącu 2021 r. eks-
port i import były wyższe niż rok wcześniej. W przypadku handlu 
usługowego w pierwszych trzech miesiącach ubiegłego roku dyna-
miki roczne pozostawały ujemne, jednak po tym okresie notowali-
śmy wyłącznie dodatnie wartości (wykresy 5 i 6). 
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Wykres 3. Stopa referencyjna NBP (%)
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Wykres 1. Dynamika PKB Polski
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Wykres 2. Wpływ poszczególnych kategorii na wskaźnik inflacji (%, r/r)
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Wykres 4. Obroty handlu zagranicznego Polski (mld zł)
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Z dostępnych danych GUS dotyczących wyników przedsiębiorstw 
niefinansowych wynika, że wynik finansowy netto przedsiębiorstw 
w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. był o 89,2% wyższy niż rok 
wcześniej. 

Wedle sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2021 r. 
dochody budżetu ukształtowały się na poziomie 494,8 mld zł, wydatki 
natomiast wyniosły około 521,2 mld zł. Saldo budżetu było więc 
ujemne i wyniosło 26,4 mld zł.

Trwająca niepewność co do kolejnej fali pandemii oraz rosnące 
ceny negatywnie wpłynęły na wyniki badań ufność konsumenckiej, 
które w 2021 r. uległy dalszemu pogorszeniu. Jednocześnie wzrost 
aktywności gospodarczej przełożył się na poprawę wyników badań 
koniunktury gospodarczej w przemyśle przetwórczym oraz budow-
nictwie, której jednak pozostały na ujemnych poziomach (wykres 7). 

2. OTOCZENIE BRANŻOWE
Globalne ożywienie aktywności gospodarczej sprzyjało inwesty-
cjom finansowym w gospodarkach rozwijających się. W rezultacie 
kapitalizacja giełdy w porównaniu do 2020 r. wzrosła o 22,8% i była 
na najwyższym poziomie od 2017 r. Kredyt bankowy dla firm wzrósł 
w porównaniu do 2020 r., o 3,9%, jednakże nie przekroczył poziomu 
odnotowanego przed wybuchem pandemii (wykres 8). 

Na koniec 2021 r. wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych 
wyniosła 301,5 mld zł, wobec 280,5 mld zł rok wcześniej (+7,5%) 
(wykres 9). 

Według danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego wynik netto wypracowany przez Towarzystwa Funduszy Inwe-
stycyjnych (TFI) w trzecim kwartale 2021 r. (najbardziej aktualne 
dane) wyniósł 565 211 tys. zł, o 4,1% mniej niż w analogicznym kwar-
tale roku poprzedniego. 

Ubiegły rok był kolejnym rokiem dynamicznego wzrostu funduszy 
zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych. 
Na koniec 2021 r. wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej 
daty wyniosła 7 665,9 mln zł, w porównaniu do 2 818,1 mln zł na koniec 
2020 r. (+172,0%) i 84,7 mln zł na koniec 2019 r. (wykres 10).

Wartość aktywów netto w OFE w 2021 r. również dynamicznie rosła, 
przeciętnie o 33,0% rdr. miesięcznie. Na koniec grudnia 2021 r. 
aktywa OFE warte były 188,0 mld PLN, o 26,5% więcej niż na koniec 
grudnia 2020 r. Rekordowym miesiącem pod względem wartości 
aktywów netto OFE był październik, w którym aktywa netto ukształ-
towały się na najwyższym poziomie od momentu „reformy” OFE 
na początku 2014 r. (wykres 11).

3. OTOCZENIE REGULACYJNE
Szczególnie istotne dla PFR oraz prowadzonej przez Spółkę działal-
ności są przepisy KSH oraz Ustawy o SIR. PFR jest spółką akcyjną 
prawa handlowego. Przepisy Ustawy o SIR określają m.in. rolę PFR 
jako uczestnika zintegrowanego systemu polskich instytucji roz-
woju – Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju („Grupa PFR”), realizu-
jącej w sposób skoordynowany działania w obszarze wsparcia lub 
usług świadczonych przedsiębiorcom.

Stan zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wiru-
sem SARS-CoV-2, wprowadzony na obszarze Polski Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., a następnie stan 
epidemii, wprowadzony na obszarze Polski Rozporządzeniem Mini-
stra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. oraz działania podejmowane 
w celu zapobieżenia skutkom epidemii, stały się przyczyną wpro-
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Wykres 5. Dynamiki obrotów towarowych w poszczególnych  
miesiącach 2021 r. (%, r/r)
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Wykres 6. Dynamiki obrotów usługowych 
w poszczególnych miesiącach 2021 r. (%, r/r)
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Wykres 8. Kapitalizacja giełdy i kredyt bankowy dla 
przedsiębiorstw niefinansowych (mln zł)
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Wykres 7. Średnioroczna wartość wskaźnika ogólnego 
klimatu koniunktury oraz ufności konsumenckiej
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wadzenia w przepisach prawa istotnych zmian, mających bezpo-
średni wpływ na działalność PFR. 

Ustawodawstwo służące walce z pandemią COVID-19, w tym 
w szczególności zmiany w Ustawie o SIR, przełożyły się na wzrost 
roli Spółki poprzez stworzenie ram prawnych umożliwiających PFR 
podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skut-
ków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), w tym skutków rozprzestrzenia-
nia się COVID-19. Przyjęte rozwiązania umożliwiły w szczególności 
powierzenie PFR przez Radę Ministrów realizacji rządowych progra-
mów udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku 
ze skutkami COVID-19. 

Rada Ministrów, działając na podstawie art. 21a ust. 1 znowelizowa-
nej Ustawy o SIR, przyjęła programy rządowe mające na celu udzie-
lenie przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami 
COVID-19, tj.: 

 ■ „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych 
i Średnich Firm” („Tarcza finansowa dla MMŚP 1.0”), 

 ■ „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” 
(„Tarcza finansowa dla dużych firm”), 

 ■ „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, 
Małych i Średnich Firm” („Tarcza finansowa dla MMŚP 2.0”), 

 ■ „Program wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.” („Program 
wsparcia PLL LOT”), 

(dalej łącznie „Programy” lub „Tarcza finansowa PFR”), 

powierzając PFR realizację Programów, spośród których dwa ostat-
nie były zrealizowane w 2021 roku.

W roku 2021 r. rozpoczął się proces rozliczenia i umorzenia subwencji 
udzielonych z tytułu Tarczy finansowej dla MMŚP oraz Tarczy finan-
sowej dla MMŚP 2.0. Uprawnieni beneficjenci musieli złożyć w tym 
celu stosowny wniosek.

Stan epidemii oraz powierzenie Spółce realizacji Tarczy finansowej 
PFR znacząco wpłynęły na funkcjonowanie Spółki poprzez koniecz-
ność utworzenia nowych jednostek organizacyjnych, budowę pro-
cesów i aktualizację wewnętrznej struktury organizacyjnej Spółki.

Ponadto, w związku z nowelizacją art. 21a Ustawy o SIR dokonaną 
na mocy ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2349), Rada 
Ministrów zyskała uprawnienie do powierzenia Spółce realizacji rzą-
dowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finanso-
wego związanego z wprowadzeniem zakazu, o którym mowa w art. 
12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 
państwowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2191).

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), 1 marca 2021 r. 
dematerializacji uległy dokumenty akcji Spółki. Proces ten pole-
gał na zniesieniu dokumentowej formy akcji przy jednoczesnym ich 
ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym. Rejestr akcjonariu-
szy Spółki jest prowadzony przez Powszechną Kasę Oszczędności 
Bank Polski Spółkę Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warsza-
wie z siedzibą w Warszawie.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Wykres 10. Wartość aktywów netto funduszy  
zdefiniowanej daty (mln zł)
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Wykres 11. Wartość aktywów netto OFE (mld zł)
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Wykres 12. Prognozowana dynamika PKB Polski (%, r/r)
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Wykres 9. Wartość aktywów w funduszach  
inwestycyjnych (mld zł)
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4.  CZYNNIKI, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI 
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PFR W 2022 R.

Najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na warunki funk-
cjonowania i wyniki Grupy Kapitałowej PFR będzie podwyższona 
niepewność związana z utrzymującymi się zakłóceniami w między-
narodowych łańcuchach dostaw, wysokimi cenami surowców ener-
getycznych oraz kolejnymi wariantami koronawirusa. 

Zmienne oczekiwania głównych parametrów gospodarczych two-
rzą podwyższone ryzyko zmiany strategii i bieżących planów ope-
racyjnych w trakcie roku. Co może mieć istotny i nieprzewidywalny 
wpływ na wyniki finansowe.

Poniżej opisujemy bieżący poziom prognoz wybranych najistotniej-
szych zmiennych makrogospodarczych, tj. PKB i inflacji, oraz obra-
zujemy oczekiwania co do stóp procentowych. 

Najnowsza prognoza PKB autorstwa IMF wskazuje na wzrost PKB 
w 2022 r. o 5,1% i średnią dynamikę w okresie 2023-2026 na pozio-
mie 3,1% (wykres 12).

Podobnie w najnowszej prognozie PKB autorstwa Komisji UE pro-
gnoza PKB dla Polski wskazuje na ponad pięcioprocentowy wzrost 
PKB w 2022 roku i spłycenie dynamiki wzrostu w 2023 r. (wykresy 
13 i 14).

Prognozy inflacji udostępnione przez NBP wskazują, iż inflacja CPI 
w 2022 r. wzrośnie do 5,8%, a następnie obniży się w 2023 r. w oko-
lice 3,6% (wykres 15).

Konsensus analityków zestawiony przez gazetę Parkiet wska-
zuje na nawet wyższą możliwą ścieżkę inflacji w bieżącym roku, 
z medianą prognoz na poziomie: 8,05%, 8,10%, 7,90%, 6,20% w kolej-
nych kwartałach 2022 r. (wykres 16).

Zapowiedzi polskich i zagranicznych banków centralnych – w tym 
Adama Glapińskiego, prezesa NBP – oraz wypowiedzi analityków zaj-
mujących się polityką pieniężną wskazują, że w najbliższych miesią-
cach stopy procentowe NBP będą nadal podwyższane. 

Również zestawienie prognoz stóp procentowych przygotowane 
przez gazetę Parkiet sugeruje podnoszenie stóp procentowych, 
z medianą na poziomie 3,5% na koniec czwartego kwartału 2022 r. 
(wykres 17).

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Wykres 13. Prognoza PKB na 2021 r. (%) Wykres 14. Prognoza PKB na 2022 r. (%)
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Wykres 16. Prognozy CPI (%, r/r, średniokwartalnie) – 
konsensus ekonomiczny 36 zespołów
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Wykres 15. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego 
na podstawie modelu NECMOD (marzec 2022)
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Wykres 17. Stopa referencyjna NBP (%, koniec okresu) –  
konsensus ekonomiczny 36 zespołów
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Struktura Grupy Kapitałowej PFR
1.  INFORMACJE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM – PFR
PFR z siedzibą w Warszawie jest polską instytucją rozwoju o statusie 
spółki akcyjnej, której większościowym akcjonariuszem jest Skarb 
Państwa. Została ona zawiązana 28 grudnia 2012 r. przez Minister-
stwo Skarbu Państwa i do 13 kwietnia 2016 r. działała pod nazwą 
Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A.

Celem PFR jest prowadzenie działalności gospodarczej we własnym 
imieniu i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
handlowej, dążąc w długim terminie do osiągnięcia rynkowej stopy 
zwrotu z zainwestowanego kapitału. Spółka kładzie najsilniejszy 
nacisk na: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przed-
siębiorczości, eksport i ekspansję zagraniczną polskich przedsię-
biorstw, wsparcie samorządów, realizację programu Pracowniczych 
Planów Kapitałowych oraz obsługę inwestycji zagranicznych. Misja 
PFR brzmi „Inwestycje dla Polski”.

Siedziba PFR mieści się w biurowcu Cedet przy ul. Kruczej 50 w War-
szawie.

Spółka realizuje swoje cele poprzez działające w ramach Grupy Kapi-
tałowej PFR wyspecjalizowane centra kompetencji:

 ■ PFR TFI – inwestycje kapitałowe, ekspansja zagraniczna, zarzą-
dzanie PPK;

 ■ PFR Ventures – inwestycje w formule funduszu funduszy;

 ■ PFR Nieruchomości – inwestycje mieszkaniowe;

 ■ PFR Portal PPK – obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych 
(PPK);

 ■ PFR Operacje – usługi IT i cyberbezpieczeństwa dla Grupy Kapi-
tałowej PFR;

 ■  PPP Venture – budowa i prowadzenie domów studenckich w Kra-
kowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Ponadto poprzez spółkę Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. („Ope-
rator Chmury Krajowej”, „OChK” lub „Chmura Krajowa”), w której 
PFR posiada 50% udziałów, PFR jest zaangażowany w przyspiesza-
nie cyfryzacji polskiej gospodarki. Za pośrednictwem spółki stowa-
rzyszonej Polska Agencja Ratingowa S.A. („PAR”) PFR realizuje cele 
z obszaru rozwoju rynku kapitałowego w Polsce. 

Częścią ekosystemu GK PFR jest również Fundacja PFR („Fundacja”), 
której Spółka jest fundatorem. Za jej pośrednictwem prowadzone 
są działania na rzecz pozytywnych zmian w otoczeniu społecz-
nym Grupy.

Na mocy Ustawy o SIR PFR tworzy także zintegrowany system insty-
tucji rozwoju nazwany Grupą PFR. Działa ona na podstawie spójnej 
strategii zgodnej z polityką gospodarczą Rady Ministrów. W skład 
Grupy PFR wchodzą następujące instytucje wraz ze swoimi jed-
nostkami zależnymi:

 ■ Polski Fundusz Rozwoju,

 ■ Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. („ARP”),

 ■ Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”),

 ■ Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. („KUKE”),

 ■ Polska Agencja Inwestycji i Handlu („PAIH”),

 ■ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”).

Zgodnie ze wspólną strategią Grupa PFR skupia się na sześciu naj-
ważniejszych obszarach działalności. W każdym z nich wyznaczona 
została instytucja wiodąca. W inwestycjach tę rolę pełni PFR, w ban-
kowości – BGK, w ubezpieczeniach eksportowych – KUKE, w handlu 
zagranicznym – PAIH, w przemyśle – ARP, w rozwoju przedsiębior-
czości – PARP. Ustawa umożliwia zacieśnienie współpracy, lepszą 
koordynację działań oraz stałą wymianę informacji i wiedzy pomię-
dzy instytucjami Grupy. 

Zawarte w Ustawie o SIR przepisy umożliwiają również podwyższenie 
kapitału zakładowego PFR poprzez przekazanie skarbowych papie-
rów wartościowych, jak również pozwalają na udzielanie w imieniu 
Skarbu Państwa poręczeń lub gwarancji spłaty zobowiązań wynika-
jących z zaciągniętych kredytów lub obligacji wyemitowanych przez 
PFR. Ponadto, zgodnie z przepisami Ustawy o SIR, w celu uzyskania 
środków na realizację Programów, PFR mógł wyemitować obligacje 
na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. Zobowiązania PFR 
z tego tytułu są objęte gwarancją Skarbu Państwa. To ostatnie roz-
wiązanie było kluczowe dla pozyskania środków na realizację Progra-
mów, które okazały się kluczowe z punktu widzenia osłony polskich 
przedsiębiorstw przed skutkami zamrożenia gospodarki wynikają-
cego z walki z pandemią COVID-19.

Nadzór nad Grupą PFR sprawuje Rada Grupy. Stanowi ona plat-
formę koordynacji współpracy sześciu instytucji rozwoju. W jej skład 
wchodzą prezesi ww. instytucji, a jej przewodniczącym jest Prezes 
Zarządu PFR.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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GRUDZIEŃ 2012

Powołanie Polskich Inwestycji  
Rozwojowych S.A.

KWIECIEŃ 2016

Zmiana firmy na Polski  
Fundusz Rozwoju.

CZERWIEC 2016

PFR powołuje do życia PFR Ventures.

GRUDZIEŃ 2016

PFR i PZU S.A. przejmują od UniCredit 
32,8% akcji Banku Pekao S.A. Udział 
PFR w kapitale zakładowym banku 
wynosi 12,8%.

LUTY 2017

Inwestycja funduszu zarządzanego 
przez PFR w budowę Trasy  
Łagiewnickiej w Krakowie. 

SIERPIEŃ 2017

Inwestycja funduszu zarządzanego 
przez PFR w fabrykę rur stalowych 
Ferrum S.A.

WRZESIEŃ 2017

Uruchomienie portalu  
startup.pfr.pl.

PAŹDZIERNIK 2017

PFR nabył od BGK 100% akcji BGK 
TFI S.A. (obecnie PFR TFI).

LISTOPAD 2017

Inwestycja funduszu zarządzanego 
przez PFR w Grupę WB Electronics, 
zajmującą się produkcją wojskowych 
dronów i systemów łączności.

STYCZEŃ 2018

Inwestycja FIS FIZAN zarządzanego 
przez PFR w spółkę Sądeckie 
Wodociągi oraz MGKiM w Limanowej.

LUTY 2018

PFR powołuje do życia Fundację 
Polskiego Funduszu Rozwoju.

CZERWIEC 2018
Rozpoczęcie pierwszej edycji „Szkoły 
Pionierów PFR”, międzynarodowego 
programu edukacyjnego dla wizjo-
nerów technologicznych.

CZERWIEC 2018

PFR Ventures podpisał pierwsze 
umowy inwestycyjne z funduszami VC.

LIPIEC 2018
PFR zakupił niemal 100% akcji w firmie 
PESA S.A., największym producencie 
taboru szynowego w Polsce.

WRZESIEŃ 2018

PFR otrzymał tytuł Firmy Roku Forum 
w Krynicy.

PAŹDZIERNIK 2018

PFR został właścicielem 100% akcji 
BGK Nieru cho mości S.A. (obecnie 
PFR Nieruchomości).
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PFR, prowadząc działalność inwestycyjną, dokonywał inwestycji bezpośrednio i/lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza.
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PAŹDZIERNIK 2018

Nabycie 99,77% akcji Polskich 
Kolei Linowych S.A. przez fundusz 
zarządzany przez PFR. 

PAŹDZIERNIK 2018

Przyjęcie ustawy o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych (PPK).

GRUDZIEŃ 2018

Gdynia podpisała umowę inwestycyjną 
z PFR na sprzedaż 25% udziałów 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji.

STYCZEŃ 2019

Rozpoczęcie działalności przez spółkę 
PFR Portal PPK oraz uruchomienie 
portalu mojeppk.pl.

MARZEC 2019

Inwestycja funduszy zarządzanych 
przez PFR w konsorcjum, które nabyło 
DCT Gdańsk S.A., będący największym 
terminalem kontenerowym w Polsce.

LIPIEC 2019

Weszła w życie Ustawa o SIR.

SIERPIEŃ 2019

Fundacja PFR otworzyła Centralny 
Dom Technologii.

SIERPIEŃ 2019

Podpisanie umowy inwestycyjnej, 
na podstawie której PFR objął 50% 
udziałów w spółce Operator Chmury 
Krajowej. 

PAŹDZIERNIK 2019

Inwestycja funduszu zarządzanego 
przez PFR polegająca na zakupie 
49,02% udziałów w Miejskim Zarządzie 
Budynków.

GRUDZIEŃ 2019

Inwestycja funduszu zarządzanego 
przez PFR polegająca na przejęciu 
45% udziałów Tarnobrzeskich 
Wodociągów.

GRUDZIEŃ 2019

Zakończenie pierwszego etapu 
wprowadzenia Pracowniczych Planów 
Kapitałowych dla firm zatrudniających 
powyżej 250 osób.

LUTY 2020

Inauguracja programu „PFR dla Miast”, 
skierowanego do innowacyjnych 
samorządów.

KWIECIEŃ 2020

PFR w ramach rządowej Tarczy 
Antykryzysowej rozpoczął prace nad 
Tarczą finansową dla MMŚP oraz 
Tarczą finansową dla dużych firm.

CZERWIEC 2020

Rozpoczęło działalność Centrum 
Doradztwa PFR w Chełmie.

PAŹDZIERNIK 2020

Zawiązanie spółki PFR Operacje, 
której zadaniem jest świadczenie 
usług IT i bez pieczeństwa na rzecz 
podmiotów GK PFR.
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PFR, prowadząc działalność inwestycyjną, dokonywał inwestycji bezpośrednio i/lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza.
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1.2. Akcjonariat i kapitał akcyjny
Akcjonariuszami PFR na dzień bilansowy byli:

(i) Skarb Państwa, który posiadał: 

1. akcje Serii A o numerach od A 1 do A 300 000 o wartości nomi-
nalnej w wysokości 300 000,00 zł opłacone w całości,

2. akcje Serii C o numerach od C 1 do C 1 143 062 525 o wartości 
nominalnej w wysokości 1 143 062 525,00 zł opłacone w całości,

3. akcje Serii D o numerach od D 1 do D 1 294 964 028 o war-
tości nominalnej w wysokości 1 294 964 028,00 zł opłacone 
w całości,

4. akcje Serii E o numerach od E 1 do E 2 499 926 000 o war-
tości nominalnej w wysokości 2 499 926 000,00 zł opłacone 
w całości,

5. akcje Serii F o numerach od F 1 do F 6 522 655 226 o wartości 
nominalnej w wysokości 6 522 655 226,00 zł opłacone w całości,

(ii) Bank Gospodarstwa Krajowego, który posiadał akcje Serii 
B o numerach od B 1 do B 15 000 000 o wartości nominalnej 
w wysokości 15 000 000,00 zł opłacone w całości (tabela 1).

Do dnia sporządzenia niniejszego Raportu powyższe nie uległo zmianie.

Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa 
Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną 
akcję przypadają dwa głosy. Wszystkie akcje imienne Serii A zostały 
objęte przez Skarb Państwa. 

Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu na walnym 
zgromadzeniu 
Prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten spo-
sób, że żaden z nich nie może wykonywać na walnym zgromadze-
niu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w PFR w dniu 
odbywania walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograni-
czenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego 
z wszystkich akcji Serii A.

Kapitał zakładowy PFR na dzień bilansowy wynosił 11 475 907 779,00 zł 
i dzielił się na:

 ■ 300 000 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 1 do A 300 000,

 ■ 15 000 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii B o numerach od B 1 do B 15 000 000,

 ■ 1 143 062 525 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii C o numerach od C 1 do C 1 143 062 525,

 ■ 1 294 964 028 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii D o numerach od D 1 do D 1 294 964 028,

 ■ 2 499 926 000 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii E o numerach od E 1 do E 2 499 926 000,

 ■ 6 522 655 226 akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 
1 zł każda, którymi są akcje serii F o numerach od F 1 do F 6 522 655 226.

Akcje serii A zostały objęte i opłacone przez Skarb Państwa przed 
zarejestrowaniem PFR.

Akcje serii B zostały objęte i opłacone wkładem pieniężnym przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Akcje serii C zostały objęte i pokryte wkładem niepieniężnym przez 
Skarb Państwa. 

Akcje serii D zostały objęte i opłacone wkładem pieniężnym przez 
Skarb Państwa.

Akcje serii E zostały objęte i pokryte wkładem niepieniężnym przez 
Skarb Państwa. 

Akcje serii F zostały objęte i pokryte wkładem niepieniężnym przez 
Skarb Państwa.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy 
PFR wynosi 11 475 907 779, 00 zł i został pokryty w całości.

1.3. PFR na rynku kapitałowym
W efekcie powierzenia PFR realizacji programów Tarcz Finanso-
wych, Spółka przeprowadziła emisję obligacji o łącznej wartości 
do 100 mld zł.

Środki pozyskane w wyniku emisji zostały przeznaczone na sfinan-
sowanie Tarcz Finansowych i tym samym na wsparcie przedsię-
biorstw dotkniętych pandemią COVID-19. 

Otrzymane wsparcie pomogło firmom utrzymać płynność i stabil-
ność finansową oraz zachować miejsca pracy w okresie poważnych 
zakłóceń gospodarczych, spowodowanych pandemią COVID-19. 
Powierzenie PFR wiodącej roli w przeciwdziałaniu negatywnym skut-
kom COVID-19 w obszarze polskiej gospodarki zostało powiązane 
z wprowadzeniem rozwiązań legislacyjnych umożliwiających pełne 
zaangażowanie Spółki w działania antykryzysowe.

Podstawę programu emisji obligacji PFR stanowi art. 21 aa ust. 
1 Ustawy o SIR w zw. z art. 39p – 39w ustawy z dnia 27 paździer-
nika 1994 r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Dro-
gowym. Emisja obligacji następuje seriami, przy czym wszystkie 
emitowane przez PFR obligacje z mocy ustawy są objęte gwaran-
cją Skarbu Państwa.

Na 31 grudnia 2021 r. Spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 
73,9 mld zł. 

28 maja 2020 roku na publicznym rynku obligacji ASO Catalyst 
zadebiutowały pierwsze obligacje wyemitowane przez PFR. Zgod-
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Tabela 1. Udział akcjonariuszy w kapitale podstawowym i w ogólnej liczbie głosów na walnych zgromadzeniach na dzień bilansowy

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym Udział (%)

Skarb Państwa  11 460 907 779 11 461 207 779 11 460 907 779 99,87% 99,87%

BGK 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0,13% 0,13%

Razem 11 475 907 779 11 475 907 779 11 475 907 779 100,00% 100,00%
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nie ze stanem na koniec 2021 r. na rynku ASO Catalyst notowa-
nych było osiem serii obligacji PFR: PFR0324, PFR0325, PFR0925, 
PFR0627 PFR10927, PFR0330, PFR0827 oraz PFR0927 (tabela 2).

Szczegółowy opis dotychczas wyemitowanych obligacji został 
zawarty w punkcie „Finansowanie programów pomocowych” niniej-
szego raportu.

2. INFORMACJE O PODMIOTACH ZALEŻNYCH

2.1.  PFR TFI
PFR TFI specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwe-
stycyjnymi oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów warto-
ściowych. Działalność PFR TFI koncentruje się na czterech obszarach: 

 ■ zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, które inwe-
stują w polską gospodarkę i rozwój polskich przedsiębiorstw; 

 ■ zarządzaniu lokatami notowanymi na rynkach regulowanych znaj-
dujących się w portfelach funduszy zamkniętych oraz płynnością 
funduszy zamkniętych;

 ■ kapitałowej ekspansji zagranicznej (bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne wychodzące);

 ■ zarządzaniu specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwar-
tym w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Tworzy je zespół wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają wie-
loletnie doświadczenie w zarządzaniu funduszami zamkniętymi 
i otwartymi oraz produktami oszczędnościowymi i inwestycyjnymi. 

PFR TFI dynamicznie się rozwija. Na koniec 2021 r. Towarzystwo 
zarządzało w sumie 14 funduszami inwestycyjnymi, których war-
tość aktywów netto przekroczyła 13 mld zł wobec 9 mld zł w 2020 r. 
i 8 mld zł w 2019 r. 

Fundusze inwestycyjne zamknięte: 
 ■ Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN 
 ■ Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN 
 ■ PFR Starter FIZ 
 ■ PFR BIZNEST FIZ 
 ■ PFR KOFFI FIZ 
 ■ PFR Otwarte Innowacje FIZ 
 ■ PFR NCBR CVC FIZAN

 ■ Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN
 ■ Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN 
 ■ Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN 
 ■ Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN
 ■ PFR Fundusz Funduszy FIZ 
 ■ FIZAN Spółek ARP 

Fundusze inwestycyjne otwarte: 
 ■ PFR PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzie-
lonymi subfunduszami: PFR PPK 2025, PFR PPK 2030, PFR PPK 
2035, PFR PPK 2040, PFR PPK 2045, PFR PPK 2050, PFR PPK 
2055, PFR PPK 2060, PFR PPK 2065

Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi to złożony proces, który 
obejmuje zarówno zarządzanie aktywami, jak i obsługę admini-
stracyjną związaną z ich działalnością, w tym: działania związane 
z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz wyceną jednostek uczest-
nictwa i certyfikatów inwestycyjnych, raportowanie, zarządzanie 
operacyjne, zarządzanie ryzykiem oraz procesy wspomagające.

Każdy z elementów zarządzania funduszami jest złożonym proce-
sem. Obsługują je różne zespoły ekspertów PFR TFI, a nad całością 
czuwa depozytariusz, któremu ustawodawca powierzył dokony-
wanie niezależnej weryfikacji czynności realizowanych w zakresie 
wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych.

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. Towarzystwo bezpośred-
nio zarządzało Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, FIZAN 
Spółek ARP i PFR PPK SFIO, a zarządzanie częścią portfela inwesty-
cyjnego pozostałych funduszy powierzyło podmiotom z Grupy PFR: 

 ■ zarządzanie Funduszem Inwestycji Samorządowych FIZ AN, Fun-
duszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN i Funduszem 
Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN Towarzystwo 
powierzyło PFR; 

 ■ zarządzanie funduszami PFR Starter FIZ, PFR BIZNEST FIZ, PFR 
Otwarte Innowacje FIZ, PFR KOFFI FIZ, PFR NCBR CVC FIZAN, 
PFR Fundusz Funduszy FIZ Towarzystwo powierzyło PFR Ventu-
res Sp. z o.o.;

 ■ zarządzanie Funduszem Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN 
i Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN Towarzystwo 
powierzyło PFR Nieruchomości S.A.

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych PFR TFI ponosi 
odpowiedzialność za działania podmiotów zarządzających oraz 
zobowiązane jest do sprawowania nadzoru nad czynnościami pod-
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Tabela 2. Podstawowe parametry obligacji PFR notowanych na rynku ASO Catalyst na koniec 2021 r. 

Seria i kod ISIN obligacji
Informacje podstawowe

Wielkość emisji Rodzaj i oprocentowanie w stosunku rocznym Data wykupu

PFR0324 (ISIN: PLPFR0000019) 16 325 mln zł stałe, 1,375% 29 marca 2024 r.

PFR0325 (ISIN: PLPFR0000027) 18 500 mln zł stałe, 1,625% 31 marca 2025 r.

PFR0925 (ISIN: PLPFR0000035) 15 175 mln zł stałe, 1,625% 22 września 2025 r.

PFR0627 (ISIN: PLPFR0000043) 10 000 mln zł stałe, 1,750% 7 czerwca 2027 r.

PFR10927 (ISIN: PLPFR0000084) 900 mln zł stałe 1,325% 30 września 2027 r.

PFR0330 (ISIN: PLPFR0000050) 3 250 mln zł stałe 2% 5 marca 2030 r.

PFR0827 (ISIN: PLPFR0000092) 5 250 mln zł stałe 1,375% 30 sierpnia 2027 r.

PFR 0927 (ISIN: PLPFR0000076) 2 000 mln zł stałe 1,5% 30 września 2027 r.
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miotów, którym zleciło zarządzanie. Towarzystwo realizuje swoje 
obowiązki m.in. poprzez: posiedzenia komitetów inwestycyjnych, 
podczas których weryfikuje i opiniuje wnioski inwestycyjne składane 
przez zarządzających i ma prawo wyrażenia wiążącego sprzeciwu. 
W 2021 r. miały miejsce 692 posiedzenia komitetów inwestycyj-
nych, w tym 445 dla funduszy zarządzanych zewnętrznie oraz 247 
dla funduszy i lokat zarządzanych bezpośrednio. 

Działalność podmiotów, którym powierzono zarządzanie, podlega 
również weryfikacji i ocenie jednostek systemu kontroli wewnętrznej 
PFR TFI. Biuro Nadzoru w ramach systemu zgodności działalności 
z prawem realizuje kontrole wewnętrzne na podstawie Planu Kontroli 
przyjętego na dany rok. Kontrole wewnętrzne dotyczą działalności 
Towarzystwa i zarządzanych przez nie funduszy, ale prowadzone 
są także w podmiotach, którym powierzono zarządzanie fundu-
szami, m.in. w zakresie wykonywania umowy o zarządzanie oraz 
posiadania odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych. 

Działalność podmiotów zarządzających jest objęta systemem zarzą-
dzania ryzykiem PFR TFI zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem, 
wprowadzoną w 2021 r. Ponadto, Biuro Audytu, jako „trzecia linia 
obrony”, bada adekwatność i skuteczność procesów biznesowych 
oraz regulacji wewnętrznych we wszystkich obszarach działalno-
ści Towarzystwa, okresowo weryfikuje także realizowanie warunków 
umów o zarządzanie według kryterium prawidłowości i skuteczności 
wypełniania obowiązków wynikających z przepisów oraz rekomen-
duje działania mające na celu eliminację nieprawidłowości. Audyty 
odbywają się cyklicznie we wszystkich pomiotach, którym zlecono 
zarządzanie, zgodnie z Planem Audytu zatwierdzonym przez Zarząd 
oraz Radę Nadzorczą. 

Spełnienie wymagań regulacyjnych i rynkowych 
PFR TFI jako instytucja nadzorowana stosuje się do wymagań Komi-
sji Nadzoru Finansowego, Ustawy o funduszach inwestycyjnych 
i innych obowiązujących regulacji. Ze względu na zmiany regu-
lacyjne, jakie nastąpiły w 2021 r., PFR TFI przeprowadziło zmiany 
w poniższych obszarach: 

Struktura organizacyjna i podział kompetencji
PFR TFI zobowiązane jest do zapewnienia odpowiedniej struktury 
organizacyjnej oraz podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi 
jednostkami. Ustawa nowelizująca Ustawę o funduszach inwesty-
cyjnych wprowadziła od 2021 r. nowe wymagania dla towarzystw 
funduszy inwestycyjnych. Jeden z obowiązków dotyczy rozdziele-
nia funkcji pełnionych przez członków zarządu. Zgodnie z artykułem 

42a Ustawy o funduszach inwestycyjnych w towarzystwach fundu-
szy inwestycyjnych nie mogą być łączone funkcje prezesa zarządu, 
członka zarządu ds. inwestycyjnych oraz członka zarządu ds. zarzą-
dzania ryzykiem. Aby spełnić te wymagania, PFR TFI w 2021 r. roz-
szerzyło skład zarządu o członka zarządu ds. ryzyka. Do pełnienia 
tej funkcji Rada Nadzorcza powołała Tomasza Bartmińskiego posia-
dającego wieloletnie doświadczenie w renomowanych instytucjach 
finansowych. 

Wypełniając Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowa-
nych, w 2021 r. PFR TFI przyjęło Strategię Zarządzania Ryzykiem 
na lata 2021-2023, w której określiło poziomy tolerancji na ryzyko. 
Zarządzanie ryzykiem w PFR TFI ma charakter ciągły i uczestni-
czą w nim wszystkie jednostki organizacyjne Towarzystwa. Proces 
zarządzania ryzykiem w PFR TFI składa się z kilku etapów: identyfika-
cji, pomiaru, szacowania, monitorowania oraz stosowania mechani-
zmów ograniczających zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany 
poziom ryzyka. Ponadto Towarzystwo zarządza ryzykiem na pozio-
mie każdego funduszu, w szczególności poprzez określanie profilu 
ryzyka funduszu, ustanowienie limitów ryzyka, dokonywania wnikli-
wej analizy uwarunkowań rynkowych i prawnych przy doborze lokat 
do poszczególnych funduszy.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 
z 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków pro-
wadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych 
wskazuje na obowiązek rozdzielenia funkcji związanych z audytem 
wewnętrznym, zarządzaniem ryzykiem oraz zgodności działalności 
z prawem. Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji Euro-
pejskiej 231/2013 wszystkie wymienione powyżej komórki systemu 
kontroli wewnętrznej muszą mieć zapewnioną niezależność. Pra-
cownicy komórek systemu kontroli wewnętrznej nie mogą wyko-
nywać czynności operacyjnych, które mogą być przedmiotem ich 
kontroli lub nadzoru. 

Ponadto, zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego 
odpowiednia struktura organizacyjna TFI zapewnia ochronę infor-
macji poufnych („chińskie mury”), niezależność systemu kontroli 
wewnętrznej i niezależność wyceny, a także ma zapobiegać wystę-
powaniu konfliktów interesów. PFR TFI spełnia powyższe wymaga-
nia dzięki odpowiedniemu podziałowi kompetencji, kształtując swoją 
strukturę organizacyjną, z uwzględnieniem charakteru, skali i złożo-
ności prowadzonej działalności, a także zasad polityki inwestycyjnej 
i strategii inwestycyjnej funduszy, którymi zarządza. Za realiza-
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cję zadań w ramach systemu kontroli wewnętrznej odpowiadają 
przede wszystkim:

 ■ Biuro Nadzoru, które jest odpowiedzialne za zapewnienie zgod-
ności działalności Towarzystwa i osób działających na jego rzecz 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami i regula-
cjami, w strukturze organizacyjnej znajduje się w pionie prezesa 
zarządu;

 ■ Biuro Audytu, usytuowane w pionie prezesa zarządu, odpowiada 
za systematyczną weryfikację systemów oraz procedur i regulami-
nów wewnętrznych obowiązujących w PFR TFI według kryterium 
prawidłowości i skuteczności wypełniania przez PFR TFI obowiąz-
ków wynikających z przepisów prawa i procedur wewnętrznych 
oraz podejmowanie czynności mających na celu eliminację nie-
prawidłowości;

 ■ Biuro Zarządzania Ryzykiem i Analiz Ilościowych znajdujące się 
w pionie członka zarządu ds. ryzyka – jego głównym celem jest 
utrzymywanie systemu zarządzania ryzykiem prowadzenia dzia-
łalności PFR TFI oraz zarządzanych funduszy.

W pionie prezesa zarządu znajdują się również funkcje wsparcia, 
m. in.: Departament Finansowy, Biuro Prawne, Biuro IT, Biuro Mar-
ketingu i Komunikacji, Departament Rozwoju i Operacji PPK, Biuro 
Modeli i Wycen, Biuro Zarządu i Administracji oraz Biuro Zarządza-
nia Zasobami Ludzkimi. 

Członek zarządu do spraw inwestycyjnych nadzoruje wszelkie pro-
cesy związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz reali-
zację celów inwestycyjnych zarządzanych funduszy oraz portfeli 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, limitami inwestycyj-
nymi, limitami ryzyka oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązu-
jącymi w PFR TFI, a w szczególności ze Strategią Inwestycyjną. 
W pionie członka zarządu ds. inwestycyjnych znajdują się Departa-
menty Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych, Zarządza-
nia Funduszem Ekspansji Zagranicznej oraz Zarządzania Funduszami 
i Aktywami.

Członkowi zarządu do spraw operacyjnych podlegają: Departament 
Operacyjny, który zajmuje się obsługą administracyjną funduszy 
zamkniętych (w tym koordynowaniem współpracy z depozytariu-
szem, uczestnictwem w procesie wyceny składników aktywów fun-
duszy zamkniętych, koordynowaniem badania ksiąg rachunkowych), 
a także Departament Administracji i Wyceny Aktywów odpowie-

dzialny za operacyjno-księgową, administracyjną i sprawozdawczą 
obsługę funduszu PFR PPK SFIO oraz obsługę księgową i sprawoz-
dawczą funduszy zamkniętych, dla których PFR TFI prowadzi księgi 
rachunkowe.

Zrównoważony rozwój 
Od 10 marca 2021 r. instytucje finansowe zobowiązane są do sto-
sowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania infor-
macji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług 
finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), 
które służy większej przejrzystości w odniesieniu do uczestników 
rynku finansowego. Na mocy tych przepisów pojawiły się nowe obo-
wiązki informacyjne dla instytucji finansowych nie tylko w zakre-
sie raportowania i komunikacji z uczestnikami funduszy, lecz także 
w odniesieniu do komunikacji marketingowej prowadzonej do rynku. 

Aby wypełnić obowiązki wynikające z powyższych przepisów, PFR 
TFI przyjęło zasady zrównoważonego rozwoju i normy ESG, które 
obejmują kwestie związane z ochroną środowiska (Environmental), 
odpowiedzialnością społeczną (Social) oraz zarządzaniem, ładem 
korporacyjnym i przeciwdziałaniem korupcji (Governance). Kwe-
stie te zostały uwzględnione zarówno na poziomie działalności PFR 
TFI, jak i zarządzanych funduszy. W ich przypadku zakres i rodzaj 
uwzględnianych czynników zależy od polityki inwestycyjnej kon-
kretnego funduszu. Szczegółowe zasady działania w tym zakresie 
określa przyjęta Strategia wprowadzania do działalności ryzyk dla 
zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwe-
stycyjnych przez PFR TFI, która dostępna jest na stronie interneto-
wej Towarzystwa w zakładce Zrównoważone inwestowanie. 

W rozumieniu rozporządzenia SFDR, PFR TFI jako uczestnik rynku 
zobowiązane jest do monitorowania komunikacji odnoszącej się 
do funduszy inwestycyjnych w celu zapewnienia rzetelnej, wiary-
godnej informacji, w tym szczególności w odniesieniu do produktów, 
których działalność związana jest ze zrównoważonym rozwojem, 
a w szczególności tzw. produktami „dark green”, których celem 
są zrównoważone inwestycje i tzw. produktami „light green”, które 
promują określone aspekty środowiskowe lub społeczne.

W kolejnych miesiącach wprowadzany będzie pełen zakres nowych 
przepisów, w tym aktów wykonawczych do Rozporządzenia (RTS), 
które w sposób szczegółowy będą określały treść i metodologię obli-
czania wskaźników podlegających raportowaniu zgodnie z Dyrek-
tywą. 
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Większa transparentność
PFR TFI jako aktywny uczestnik rynku finansowego angażuje się 
w inicjatywy samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych w Pol-
sce i było jednym z inicjatorów wdrożenia Dobrych Praktyk Informa-
cyjnych. Od października 2021 r. subfundusze wydzielone w ramach 
PFR PPK SFIO spełniają wszystkie Dobre Praktyki Informacyjne. Nad-
rzędnym celem inicjatywy jest poprawa dostępu przez inwestorów 
detalicznych do informacji o produktach inwestycyjnych. Każda 
z pięciu Dobrych Praktyk Informacyjnych dotyczy innego obszaru 
funkcjonowania branży funduszy, a nakierowana jest na zwiększe-
nie przejrzystości funduszy. 

Zgodnie z zaleceniami informacje o składzie portfela publikowane 
są kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca następującego po końcu 
kwartału. Natomiast dane o bilansie sprzedaży oraz strukturze 
portfela PFR TFI publikuje co miesiąc, przy czym bilans sprzedaży 

– do 15 dnia kolejnego miesiąca, a strukturę portfela do 20 dnia 
kolejnego miesiąca. Dane raportowane w ramach Dobrych Praktyk 
Informacyjnych są opracowywane i publikowane przy współpracy 
trzech komórek organizacyjnych: Departamentu Zarządzania Fun-
duszami i Aktywami, Departamentu Administracji i Wyceny Akty-
wów oraz Biura Marketingu i Komunikacji. 

Regularnie publikując na swojej stronie internetowej informacje 
o bilansie przepływów funduszy, strukturze i składzie portfela oraz 
pobieranych opłatach, PFR TFI dostarcza pełniejszych informacji 
na temat zarządzanych funduszy. Dzięki temu m.in. uczestnicy Pra-
cowniczych Planów Kapitałowych zarządzanych przez PFR TFI mogą 
dowiedzieć się, jak realizowana jest polityka inwestycyjna funduszy 
oraz jak zmienia się skład portfela w poszczególnych kwartałach. 

W skład Zarządu spółki wchodzą:

 ■ Ewa Małyszko, prezes zarządu 
 ■ Piotr Kuba, członek zarządu ds. inwestycyjnych 
 ■ Tomasz Orlik, członek zarządu ds. operacyjnych 
 ■ Tomasz Bartmiński, członek zarządu ds. ryzyka.

 

2.2. PFR Ventures
PFR Ventures zarządza funduszami funduszy dedykowanymi dla 
rynku venture capital (VC) i private equity (PE). Jest największym 
podmiotem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze 
służą zwiększeniu finansowania innowacji w sektorze małych i śred-
nich przedsiębiorstw (start-upów), a także zapewniają kapitał dla 
dojrzałych spółek. Inwestycje są realizowane przez pośredników 
finansowych (zespoły zarządzające funduszami VC i PE). Środki, 
którymi dysponuje PFR Ventures, pochodzą z: Programu Operacyj-
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nego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Inno-
wacyjna Gospodarka 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, Ministerstwa Gospodarki i Polskiego Funduszu Rozwoju. 
Łącznie PFR Ventures zarządza pulą ponad 3 mld zł. 

Z końcem 2021 roku PFR Ventures miało w portfelu 61 funduszy 
VC i PE. 43 z nich wciąż pozostają aktywne inwestycyjnie, czyli 
poszukują kolejnych spółek do sfinansowania. Do tej pory, wsparły 
one 337 firm kwotą blisko 8 mld zł. 18 funduszy VC z portfela 
PFR Ventures znajduje się na etapie wyjść z transakcji (tzw. exi-
tów). Średni wskaźnik cash-on-cash (CoC) dla wyjść dokonanych 
z 86 na 212 spółek wynosi 1,4 raza. Dziesięć najlepszych wyjść waha 
się od 2,8 do 34,8 raza. 

PFR Ventures zarządza ośmioma programami inwestycyjnymi. Każdy 
z nich pobudza inny segment rynku: koinwestycje, aniołów biznesu 
czy też tworzenie funduszy z korporacjami (Corporate Venture Capi-
tal). W 2021 roku uruchomiony został program PFR Green Hub FoF, 
który ma na celu pobudzić inwestycje wspierające transformacje 
energetyczną w Polsce oraz zapewnić finansowanie dla tzw. spółek 
pozytywnego wpływu. 

W portfelach funduszy wspieranych przez PFR Ventures znajdują 
się m.in. takie firmy jak: Audioteka, Booksy, Brand24, Frisco.pl, Infer-
medica, iTaxi czy Oshee. Fundusze PFR Ventures sfinansowały roz-
wój 6 z 10 największych, polskich start-upów.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

 ■ Maciej Ćwikiewicz – Prezes Zarządu, 
 ■ Aleksander Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu.

2.3. PFR Nieruchomości
PFR Nieruchomości S.A. – polska spółka akcyjna wchodząca w skład 
Grupy Kapitałowej PFR. Odpowiada za inwestycje Funduszu Miesz-
kań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju finansującego 
rynkową część rządowego programu mieszkaniowego. Spółka jest 
liderem najmu instytucjonalnego w Polsce.

PFR Nieruchomości S.A. została utworzona w październiku 2017 roku 
na bazie, powołanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2013 
roku, spółki BGK Nieruchomości. 

Spółki Celowe Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Miesz-
kań dla Rozwoju posiadają około siedem tysięcy mieszkań wybu-
dowanych i w budowie w ponad 30 lokalizacjach w całej Polsce. 
Są to zarówno inwestycje w największych aglomeracjach: Warsza-
wie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach 
średnich takich jak: Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik.

W skład Zarządu spółki wchodzą (na dzień 31 grudnia 2021 r.):

 ■ Wojciech Caruk – Prezes Zarządu,
 ■ Krystyna Wąchała-Malik – Członek Zarządu odpowiedzialny 
za obszar najmu,

 ■ Krzysztof Pniewski – Członek Zarządu nadzorujący obszar finan-
sowy spółki.
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2.4. PFR Portal PPK
PFR Portal PPK jest spółką odpowiedzialną za gromadzenie i udziela-
nie informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) zgodnie 
z treścią artykułu 77. Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracow-
niczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. 
zm.) („Ustawa o PPK”). Do głównych celów i zadań spółki należą: 
promocja programu prywatnych oszczędności emerytalnych pra-
cowników zatrudnionych w Polsce w ramach PPK oraz prowadzenie 
portalu informacyjnego dedykowanego programowi. W celu osią-
gnięcia rynkowej stopy zwrotu zainwestowanego kapitału spółka 
zakłada prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej nie 
określonej w powyższej ustawie.

Działalność informacyjno-edukacyjna: 
portal internetowy MojePPK.pl
Portal MojePPK.pl jest najważniejszym oficjalnym źródłem informa-
cji o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Można w nim znaleźć 
szerokie spektrum publikacji: poradniki, odpowiedzi na najczę-
ściej zadawane pytania, podcasty, filmy, wzory dokumentów, akty 
prawne, oferty instytucji finansowych, a także e-booki poświęcone 
zagadnieniom prawnym i przepisom kadrowo-płacowym oraz kalku-
latory wpłat, oszczędności, podatków i kosztów zarządzania. Mate-
riały dotyczące PPK publikowane są nie tylko po polsku, ale także 
w języku: angielskim, ukraińskim, białoruskim czy wietnamskim. 
Za pośrednictwem portalu uczestnicy PPK mogą uzyskać informację 
o wartości środków zgromadzonych na rachunkach PPK. Logowa-
nie jest możliwe z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Serwis znaj-
duje się pod adresem https://rachunek.mojeppk.pl/.

Działalność szkoleniowo-informacyjna
Działalność szkoleniowo-informacyjna spółki polega na prowadze-
niu szkoleń dla pracodawców i pracowników, zapewniając wiedzę 

m.in. w zakresie wdrożenia programu PPK. Przedstawiciele spółki 
uczestniczą merytorycznie również w różnorodnych konferencjach 
przybliżając warunki i zasady funkcjonowania PPK.

Działalność redakcyjno-prawna
Do głównych zadań spółki należy także interpretacja i objaśnianie 
przepisów z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecz-
nych, a także publikacja poradników pomocnych dla pracodawców 
i pracowników, np. w procesie wdrażania PPK. Spółka zajmuje się 
również wypracowywaniem stanowisk w zakresie stosowania prze-
pisów ustawy o PPK w konsultacji z właściwymi instytucjami, m.in. 
z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

 ■ Robert Zapotoczny – Prezes Zarządu,
 ■ Małgorzata Smołkowska – Członek Zarządu.

2.5. PFR Operacje
PFR Operacje Sp. z o.o. (PFRO) została powołana w paździer-
niku 2020 r. do realizacji funkcji Centrum Usług Wspólnych (CUW) 
w zakresie obsługi teleinformatycznej oraz cyberbezpieczeństwa.

Utworzenie jednostki miało na celu optymalizację oraz poprawę bez-
pieczeństwa w obszarze realizowanych dla GK PFR usług IT.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

 ■ Radosław Hoc – Członek Zarządu.

Informacje o pozostałych 
podmiotach podporządkowanych
Operator Chmury Krajowej
Spółka technologiczna utworzona w 2018 roku z inicjatywy PKO 
Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju, aby zapewnić dostęp 
do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej polskim firmom 
i instytucjom publicznym. Jest dziś najbardziej wyspecjalizowa-
nym dostawcą rozwiązań chmurowych na polskim rynku. Dostar-
cza zarówno własne produkty i usługi w ramach autorskiej Platformy 
Chmury Krajowej, jak i rozwiązania strategicznych partnerów, glo-
balnych dostawców chmury publicznej: Google i Microsoft. Dzięki 
temu zapewnia użytkownikom swobodę wyboru między dostęp-
nymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. 

Z pomocą Chmury Krajowej firmy, niezależnie od skali działania, 
mogą optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji 
projektów i zwiększając efektywność działania. Rozwiązania chmu-
rowe są bowiem dostępne w modelu usługowym, bez konieczności 
kosztownych inwestycji w infrastrukturę, jej utrzymanie i zarządza-

nie. Chmura Krajowa zbudowała zespół ponad stu pięćdziesięciu 
wysokiej klasy ekspertów, inżynierów i architektów chmurowych, 
specjalistów od analityki danych, sztucznej inteligencji, ucze-
nia maszynowego i cyberbezpieczeństwa, których umiejętności 
i doświadczenie mogą być wykorzystane przy realizacji każdego 
projektu transformacyjnego. OChK łączy najnowsze technologie 
i ludzi, którzy potrafią je efektywnie wykorzystać. Dzięki temu potrafi 
skutecznie pomagać przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym 
w procesach transformacji cyfrowej.

W skład Zarządu spółki wchodzą:

 ■ Michał Potoczek – Prezes Zarządu,
 ■ Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu,
 ■ Marcin Dzienniak – Wiceprezes Zarządu
 ■ Paweł Ławecki – Wiceprezes Zarządu.
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Sytuacja kadrowo-płacowa
1.  PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU ZMIANY 

ZATRUDNIENIA I JEGO STRUKTURY
Stan zatrudnienia w PFR na 31 grudnia 2021 r. wynosił 250 osób. 
W stosunku do stanu z końca 2020 r. zatrudnienie było wyższe 
o 31 osób, tj. o 14%. Zatrudnienie średnioroczne wyniosło 233,9 etatu 
lub 239 osób. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PFR na koniec 
2021 r. wzrosło o 8% (52 osoby) w porównaniu z 2020 r. i wynio-
sło 667 osób.

Struktura zatrudnienia według płci w roku 2021 pozostała na podob-
nym poziomie, jak w roku ubiegłym – 47% ogółu zatrudnionych w PFR 
stanowią kobiety. Stanowiły on 38% kadry kierowniczej. 

Zdecydowaną większość zatrudnionych pracowników (63%)stano-
wiły osoby o stażu pracy od 1 roku do 5 lat. W roku 2020 odsetek 
ten był mniejszy i wynosił 46%.

Dla zwiększenia wydajności pracy, dbając przy tym o poziom satys-
fakcji pracowników, zorganizowano oprócz indywidualnych szkoleń 
podnoszących kompetencje pracowników również m.in. cykl szko-
leń rozwojowych dla menedżerów i ich pracowników:

 ■ „Pracownik przyszłości” – w którym uczestniczyło 95% pracow-
ników PFR, 

 ■ „Lider przyszłości” – szkolenie dla kadry kierowniczej, w którym 
uczestniczyło 98% pracowników zajmujących stanowiska kie-
rownicze, 

 ■ „Efektywna obsługa klienta” – szkolenie realizowane dla pracow-
ników Centrum Doradztwa, w którym uczestniczyło 97% pracow-
ników zajmujących stanowisko doradcy,

 ■ „Skuteczna rekrutacja” – szkolenie dla kadry kierowniczej, w któ-
rym uczestniczyło 80% kadry.

W grudniu 2021 zakończyliśmy proces centralizacji usług wspólnych 
dla GK PFR związanych z administracją personalną oraz płacami. 
Obecnie realizowane są one w jednym miejscu przez Departament 
zarządzania personelem PFR.

Wszelkie działania realizowane przez PFR były zgodne ze strategią, 
wartościami, regulacjami wewnętrznymi a w szczególności z regula-
minem polityką wynagradzania pracowników PFR, regulaminem pre-
miowania pracowników PFR oraz regulaminem pracy PFR.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

mężczyźni: 53% kobiety: 47%

powyżej 50 lat: 7% 18-26 lat: 8%

36-50 lat: 46% 27-35 lat: 39%

od 1 roku do 5 lat: 63%

do 12 miesięcy: 27%
powyżej 5 lat: 10%

Struktura zatrudnienia w PFR według wieku pracowników (na 31.12.2021)

 
18-26 lat

 
27-35 lat

 
36-50 lat

powyżej  
50 lat

Kobiety 12 42 58 6

Mężczyźni 8 56 58 10

Razem 20 98 116 16

Struktura zatrudnienia w PFR według stażu pracy (na 31.12.2021)

do 12 miesięcy od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat

Kadra kierownicza 4 33 11

Pozostali pracownicy 64 125 13

Razem 68 158 24

Struktura zatrudnienia w PFR według płci (na 31.12.2021)

kobiety mężczyźni

Kadra kierownicza 18 30

Pozostali pracownicy 100 102

Razem 118 132

Średnioroczne zatrudnienie Stan na 31.12.2021

W osobach W etatach W osobach W etatach

PFR 239 233,9 250 245,74

PFR TFI 85 84,45 84 82,8

PFR Ventures 51,99 51,6 53 52,88

PFR Nieruchomości 190,4 187,5 180 177,63

PFR Portal PPK 45,26 41,6 43 39,4

PFR Operacje 30,06 28,2 46 44,75

Fundacja PFR 11,29 10,1 12 10,65
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Ład korporacyjny
1. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO
PFR jest spółką prawa handlowego, której 99,87% akcji należy 
do Skarbu Państwa. W swojej działalności przykłada ogromną wagę 
do transparentności działań oraz procesów decyzyjnych, które 
są wykonywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepi-
sami prawa i najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zasady funkcjonowania PFR określone zostały w dokumentach kor-
poracyjnych, których wdrożenie i przestrzeganie zapewnia właściwe 
i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa zarządzanie Spółką.

Spółka prowadzi działalność zgodnie ze swoim Statutem.

W celu zapewnienia właściwego działania organów Spółki, uchwalone 
zostały regulaminy określające organizację i sposób wykonywania 
poszczególnych czynności przez te organy, tj. Regulamin Zarządu 
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. oraz Regulamin Rady Nadzorczej 
Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki jest 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 
– Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie. 

W Spółce wdrożone zostały też liczne regulacje wewnętrzne regulu-
jące działania pracowników w zgodzie z zasadami przez nią przyję-
tymi i przestrzeganymi. Wśród nich należy w szczególności wskazać: 
„Politykę zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów”, „Proce-
durę przeciwdziałania korupcji”, „Dobre praktyki w mediach społecz-
nościowych” czy Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PFR..

2.  FIRMA AUDYTORSKA UPRAWNIONA 
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Rada Nadzorcza PFR dokonała wyboru PKF Consult sp. z o.o. sp. k. 
z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdania finansowego 
Spółki, sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PFR 
za lata 2021 i 2022 z opcją przedłużenia umowy na kolejne dwa lata 
obrotowe (2023 i 2024).

PKF Consult sp. z o.o. sp. k. jest również audytorem sprawozdań 
finansowych pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej PFR.

3. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
Kompetencje i przebieg Walnych Zgromadzeń PFR określają szcze-
gółowo Statut PFR i Stały Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Uchwały mogą być przyjęte, mimo braku formalnego zwołania Walnego 
Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt 
z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgro-
madzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 

Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim 
co najmniej 50% akcji plus jedna, z zastrzeżeniem bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa. Wszystkie sprawy wnoszone 
na Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu powinny być uprzed-
nio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną 
większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że prze-
pisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi 
dla powzięcia danej uchwały.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone prze-
pisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych 
lub postanowieniami Statutu. Do kompetencji Walnego Zgromadze-
nia Akcjonariuszy, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami 
prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, należą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz 
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady 
Nadzorczej,

4. udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium 
z wykonania przez nich obowiązków,

5. określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizo-
wanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa 
rzeczowego,

7. zmiana Statutu,

8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9. emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeń-
stwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,

10. umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,

11. połączenie, podział lub likwidacja,

12. zawiązanie i połączenie ze spółką europejską,

13. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,

14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

15. ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 

16. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 
w tym Prezesa Zarządu,

17. wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwa-
łych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w przypadkach 
i na zasadach określonych przez Statut PFR,

18. wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekra-
czającej: (a) 100.000.000 złotych lub (b) 5% sumy aktywów 
w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podsta-
wie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

19. wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji bądź udziałów 
innej spółki o wartości przekraczającej: (a) 100 000 000 zł lub 
(b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości 
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawoz-
dania finansowego, 
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20. wyrażenie zgody na zbycie akcji bądź udziałów innej spółki 
o wartości przekraczającej: (a) 100 000 000 zł lub (b) 10% sumy 
aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych 
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finan-
sowego,

nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału 
w nieruchomości nie wymagają uchwały walnego zgromadzenia 
z zastrzeżeniem punktów 17-18 powyżej. 

4. RADA NADZORCZA
Rada Nadzorcza PFR działa na podstawie Statutu PFR oraz szczegó-
łowych zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej – Regulaminu Rady 
Nadzorczej PFR. Określa on również sposób procedowania i zakres 
kompetencji Rady Nadzorczej PFR.

Rada Nadzorcza może liczyć od trzech do siedmiu członków, powo-
ływanych i odwoływanych na pięcioletnią wspólną kadencję przez 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki oso-
biście. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w przypadku, 
w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powo-
łaniu danego członka Rady Nadzorczej. Tak długo, jak w skład Rady 
Nadzorczej wchodzi przynajmniej trzech członków, Rada Nadzor-
cza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzia-
nych przez prawo oraz Statut. 

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonują dwa Komitety powołane 
spośród członków Rady, pełniące stałe funkcje konsultacyjno-do-
radcze i opiniodawcze wobec Rady Nadzorczej PFR.

Od 16 września 2014 roku w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje 
Komitet Audytu, wykonujący zadania w zakresie następujących dzie-
dzin funkcjonowania PFR:

 ■ sprawozdawczości finansowej w Spółce, 

 ■ planowania finansowego rocznego oraz realizacji planów finan-
sowych, 

 ■ badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, 

 ■ systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem 
oraz audytu wewnętrznego, 

 ■ relacji PFR z podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy 
o rachunkowości i przepisów kodeksu spółek handlowych.

27 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza powołała spośród swoich człon-
ków Komitet Strategii.

Do zadań Komitetu Strategii należy w szczególności opiniowanie 
i przedstawianie rekomendacji Radzie Nadzorczej dotyczących 
wniosków lub informacji o charakterze strategicznym kierowa-
nych do Rady Nadzorczej i wymagających jej akceptacji lub opinii. 
Ponadto, Komitet Strategii monitoruje realizację strategii Spółki, stra-
tegicznych planów wieloletnich oraz planów operacyjnych Spółki, 
działalność inwestycyjną Spółki istotną z punktu widzenia zadań 
Komitetu związanych z realizacją przyjętej w Spółce strategii oraz 
wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Komitet jest ponadto uprawniony w szczególności do: (i) badania 
wszelkiej pozostałej działalności Spółki istotnej z punktu widzenia 

zadań Komitetu Strategii związanych z realizacją przyjętej w Spółce 
strategii, w tym planów, projektów oraz scenariuszy i umów o charak-
terze strategicznym, (ii) żądania od Zarządu Spółki wszelkich infor-
macji, sprawozdań i wyjaśnień niezbędnych do wykonywania zadań 
Komitetu i występowania z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zlece-
nie opracowania ekspertyz lub opinii na użytek Komitetu Strategii 
w celu właściwej realizacji jego zadań.

Na 1 stycznia 2021 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco:

 ■ Magdalena Piłat – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

 ■ Izabela Antos – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

 ■ Kamila Majcher-Zalewska – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 ■ Tomasz Dudek – Członek Rady Nadzorczej,

 ■ Anna Miazek – Członek Rady Nadzorczej,

 ■ Piotr Szwarc – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie trwania roku obrotowego, 25 października 2021 r. rezygna-
cję z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożyła Izabela Antos. 
12 listopada 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało 
w skład Rady Nadzorczej Grzegorza Pazurę. 2 grudnia 2021 r. Rada 
Nadzorcza wybrała Grzegorza Pazurę do pełnienia funkcji Wiceprze-
wodniczącego Rady Nadzorczej. 

Na 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się nastę-
pująco:

 ■ Magdalena Piłat – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

 ■ Grzegorz Pazura – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

 ■ Kamila Majcher-Zalewska – Sekretarz Rady Nadzorczej,

 ■ Tomasz Dudek – Członek Rady Nadzorczej,

 ■ Piotr Szwarc – Członek Rady Nadzorczej,

 ■ Anna Miazek – Członek Rady Nadzorczej.

5.  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
ZARZĄDU JAKO ORGANU

 
Kadencja i zmiany w składzie Zarządu, data powołania 
i skład osobowy Zarządu w bieżącej kadencji
Zgodnie z postanowieniami Statutu PFR Zarząd PFR może liczyć 
od jednego do pięciu członków. 

W skład Zarządu mogą wchodzić Prezes Zarządu oraz pozostali 
członkowie Zarządu jako Wiceprezesi Zarządu wybierani na okres 
wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu 
powinien wchodzić Prezes Zarządu. Powołanie na członka Zarządu 
następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępo-
wania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena 
kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata 
na członka Zarządu. W trakcie postępowania sprawdza się w szcze-
gólności spełnianie przez kandydatów na członków Zarządu warun-
ków określonych w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 
z późn. zm.) („Ustawa o zzmp”), implementowanych do Statutu PFR. 
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Kadencja Zarządu wynosi pięć lat. Liczbę członków Zarządu ustala 
Rada Nadzorcza PFR.

1 stycznia 2021 r. skład Zarządu drugiej kadencji przedstawiał się 
następująco: 

 ■ Paweł Borys – Prezes Zarządu powołany przez Radę Nadzor-
czą 1 maja 2016 roku (30 czerwca 2018 roku ponownie powołany 
na drugą kadencję), 

 ■ Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu powołany przez Radę 
Nadzorczą 16 października 2017 roku (30 czerwca 2018 roku 
ponownie powołany na drugą kadencję), 

 ■ Tomasz Fill – Wiceprezes Zarządu powołany przez Radę Nadzor-
czą 30 czerwca 2018 roku, 

 ■ Bartosz Marczuk – Wiceprezes Zarządu powołany przez Radę Nad-
zorczą 19 listopada 2018 roku. 

Skład Zarządu w ciągu roku obrotowego nie uległ zmianie i 31 grud-
nia 2021 r. przedstawiał się jak wyżej.

Wewnętrzny podział zadań i pełnione 
funkcje przez Członków Zarządu
Zarząd PFR działa na podstawie Statutu PFR i Regulaminu Zarządu 
PFR.

Zarząd prowadzi sprawy PFR i reprezentuje PFR na zewnątrz. Zarząd 
jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw PFR niezastrze-
żonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 

Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów dzia-
łalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej strategii 
rozwoju PFR.

Obowiązkiem Zarządu jest składanie Radzie Nadzorczej, co najmniej 
kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w dzia-
łalności PFR. Każde sprawozdanie obejmuje również sprawozdanie 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym PFR.

Obowiązkiem Zarządu jest sporządzenie i przedstawienie Walnemu 
Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wydatkach reprezenta-
cyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi 
w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komuni-
kacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem a także spra-
wozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 
7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zzmp.

Obowiązujący w PFR 1 stycznia 2021 r. podział kompetencji członków 
Zarządu został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PFR 30 maja 
2019 r.

Odbyte posiedzenia Zarządu i podjęte uchwały
W roku obrachunkowym 2021 Zarząd PFR odbył 67 posiedzeń, pod-
czas których podjął 1063 uchwały, w tym 21 w trybie obiegowym, 
za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odle-
głość. Posiedzenia Zarządu były protokołowane, a protokoły prze-
chowywane są w siedzibie PFR.

Informacja o odbytych Walnych Zgromadzeniach 
oraz realizacji uchwał Walnych Zgromadzeń oraz 
zaleceń podmiotu uprawnionego do wykonywania 
praw z akcji należących do Skarbu Państwa
W roku 2021 odbyło się 9 Walnych Zgromadzeń PFR. PFR zrealizował 
uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w 2021 roku.

6. PROKURA
W roku obrotowym 2021 PFR miał czterech prokurentów. 4 czerwca 
2019 r., prokury łącznej udzielono Joannie Dynysiuk – radcy praw-
nemu i Dyrektorowi Zarządzającemu Departamentem Prawnym. 
W dniu 12 października 2021 r. prokury łącznej we współdziałaniu 
z członkiem zarządu udzielono Annie Wawrzyńczak-Palynyczak – 
radcy prawnemu i Dyrektorowi Biura Prawnego Obsługi Korporacyj-
nej, pełniącej obowiązki Dyrektora Zarządzającego Departamentem 
Prawnym, Andrzejowi Kopyrskiemu – Dyrektorowi Zarządzającemu 
Pionem Inwestycji oraz Mariuszowi Jaszczykowi – Dyrektorowi 
Departamentu Finansów i Kontrolingu. 19 października 2021 r. zmie-
niono charakter prokury Joanny Dynysiuk z prokury łącznej na pro-
kurę łączną we współdziałaniu z członkiem zarządu.

7.  OPIS ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ 
TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. brak było postępowań sądo-
wych, prowadzonych z udziałem PFR, które mogłyby indywidual-
nie rzutować na działalność Spółki generując znaczne potencjalne 
ryzyko istotnego negatywnego wpływu na sytuację finansową, per-
spektywy, wyniki z działalności operacyjnej bądź zdolność do wypeł-
niania zobowiązań.

Nadmienić należy, że wobec PFR kierowane są roszczenia zwią-
zane z obsługą programów rządowych „Tarcza Finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, „Tarcza Finansowa 
2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” 
oraz „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 
Firm”, przy czym aktualna na 31 grudnia 2021 r. wartość roszczeń 
pieniężnych na etapie sądowym wynosi ok. 2 mln zł i żadne z nich 
nie ma indywidualnego wpływu na działalność Spółki i jej sytuację 
finansową.

8.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
ZE STOSOWANIA DOBRYCH PRAKTYK

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zzmp z 16 grudnia 2016 r., 
Prezes Rady Ministrów może określić dobre praktyki w szczególno-
ści w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności 
biznesu oraz sponsoringu, skierowane do spółek z udziałem Skarbu 
Państwa. Zgodnie ze Statutem PFR, Zarząd Spółki jest zobowiązany 
sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu PFR sprawozda-
nie ze stosowania ww. praktyk.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania dobre praktyki 
w wyżej wymienionym zakresie nie zostały określone przez Pre-
zesa Rady Ministrów.
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Paweł Borys
Prezes Zarządu PFR

Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głów-
nej Handlowej w Warszawie o specjalności międzynarodowych ryn-
ków finansowych.

Pracę rozpoczął w 2000 roku jako główny ekonomista w Grupie Erste 
Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla 
polskiej gospodarki oraz analizami rynków finansowych.

Od 2001 roku szef działu analiz, zarządzający funduszami, a następ-
nie Dyrektor Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwesty-
cyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management oraz 
w DWS – drugiej największej firmie zarządzania aktywami na świe-
cie. Zarządzał programami emerytalnymi dla wiodących polskich 
instytucji finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski oraz GPW 
w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał nagrodę za najlepsze wyniki 
inwestycyjne funduszy na polskim rynku.

Od sierpnia 2005 do kwietnia 2010 roku współtworzył polską firmę 
specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture 
capital, pełniąc funkcję Wiceprezesa spółki inwestycyjnej i doradczej 
AKJ Capital S.A. oraz Prezesa Zarządu spółki AKJ Investment TFI.

Od maja 2010 do kwietnia 2016 roku Dyrektor Zarządzający w PKO 
Banku Polskim S.A., odpowiadający za obszar analiz ekonomicz-
nych, strategię i rozwój grupy kapitałowej oraz relacje inwestorskie. 

Uczestniczył w opracowaniu i wdrożeniu dwóch strategii rozwoju 
PKO BP S.A., w efekcie których znacząco umocnił on swoją pozy-
cję lidera rynku bankowego w Polsce. Prowadził m.in. zakończony 
sukcesem proces restrukturyzacji Kredobank na Ukrainie, wdroże-
nie aliansu strategicznego pomiędzy amerykańską firmą płatniczą 
EVO Payments International a eService S.A., przejęcie i integrację 
Nordea Bank Polska S.A., wdrożenie nowego modelu sprzedaży 
ubezpieczeń w PKO BP S.A.

Od maja 2016 roku Prezes Zarządu PFR. Wdrożył reformę systemu 
polskich instytucji rozwojowych w ramach Grupy PFR oraz program 
Pracowniczych Planów Kapitałowych. Odpowiedzialny za opracowa-
nie i wdrożenie działań antykryzysowych przeciwdziałających skut-
kom pandemii COVID-19, w tym Tarczy finansowej PFR.

Od 2016 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Od 2018 roku Przewodniczący Rady Naukowej Pol-
skiego Instytutu Ekonomicznego.

Posiada szerokie kontakty z międzynarodowymi inwestorami i insty-
tucjami finansowymi oraz rozległe doświadczenie korporacyjne, 
zdobyte podczas pracy w 18 radach nadzorczych spółek w Polsce 
i za granicą, w tym trzech banków, zakładu ubezpieczeń oraz TFI.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. do zakresu działania Prezesa Zarządu należało kierowanie pracą Zarządu i bieżącą działalnością 
PFR, w tym nadzór nad:

 ■ pracą obszaru strategii i organizacji,
 ■ organizacją zarządzania i pracą biura zarządu,
 ■ przeprowadzaniem analiz,
 ■ realizacją strategii,
 ■ zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 ■ obsługą prawną z wyłączeniem sprawowania nadzoru wła-
ścicielskiego nad spółkami, w których PFR zaangażowany 
jest kapitałowo,

 ■ zapewnieniem zgodności,
 ■ zarządzaniem ryzykiem,
 ■ realizacją programów rozwoju innowacji,
 ■ bezpieczeństwem,
 ■ audytem wewnętrznym w zakresie administracyjnym,
 ■ zapewnieniem ochrony danych osobowych,

 ■ realizacją przez PFR zadań powierzonych, w tym nad organi-
zacją i wdrożeniem Programów,

 ■ pracą pionu inwestycji,
 ■ pracą obszaru inwestycji,

a także

 ■ udziałem w procesach inwestycyjnych PFR zgodnie ze Strate-
gią PFR oraz Procedurą podejmowania decyzji inwestycyjnych,

 ■ pozyskiwaniem projektów inwestycyjnych,
 ■ realizacją inwestycji infrastrukturalnych,
 ■ realizacją inwestycji kapitałowych i dłużnych,
 ■ zarządzaniem portfelem inwestycyjnym,
 ■ obsługą prawną inwestycji.
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Tomasz Fill
Wiceprezes Zarządu PFR

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe stu-
dia z zakresu ubezpieczeń na Akademii Finansów w Warszawie oraz 
program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Pracował w największych polskich firmach, w tym notowanych 
na warszawskiej giełdzie, w branżach: finansowej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej. Zarządzał zespołami komunikacji, marketingu 
i relacji inwestorskich. Odpowiadał także za komunikację strategiczną 
spółek na rynkach zagranicznych, w tym w Czechach, na Litwie 
i w Niemczech. W latach 2016-2017 pracował w PFR, gdzie odpowia-
dał za komunikację i marketing oraz koordynację współpracy pod-
miotów z Grupy PFR. W kwietniu 2018 r. powołany w skład Zarządu 
PFR, a 30 czerwca 2018 r. powołany na kolejną kadencję.

Bartłomiej Pawlak
Wiceprezes Zarządu PFR

Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Executive Stu-
dies in Finance i Advanced Management Program na IESE Business 
School. Stypendysta Herbert Hoover Institute i Woodrow Wilson 
Center for Scholars.

Przed objęciem funkcji w PFR był członkiem zarządu BGK Nierucho-
mości. Wcześniej jako prezes BOŚ Eko Profit S.A. stworzył narzę-
dzia kompleksowego wspierania inwestycji, oparte na zasadach 
one-stop-shop.

Był również związany z Grupą PKO BP S.A., gdzie odpowiadał m.in. 
za restrukturyzację i stworzenie nowego modelu zarządzania ope-
racyjnego, oraz z PGNiG S.A., gdzie wdrożył strategię w obsza-
rze konsolidacji działalności handlowej i upstreamu zagranicznego. 

Pełnił też funkcję menedżera w międzynarodowych firmach dorad-
czych (Arthur Andersen i Ernst & Young), gdzie był odpowiedzialny 
m.in. za usługi dla polskich przedsiębiorców.

Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właści-
wego dla obszaru finansów i rozwoju należał nadzór nad:

 ■ pracą obszaru finansów i rozwoju,
 ■ realizacją inwestycji samorządowych, w tym udział w proce-
sach inwestycyjnych PFR zgodnie z Procedurą podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych dla inwestycji samorządowych, 

 ■ sprawozdawczością finansową PFR oraz kontrolingiem,
 ■ przygotowaniem i weryfikacją wykonania rocznych i dłu-
goterminowych planów i prognoz finansowych PFR,

 ■ kwestiami finansowania działalności PFR oraz kwestiami 
finansowania programów powierzonych do realizacji 
Spółce, w tym pozyskania finansowania do realizacji Tar-
czy finansowej PFR, 

 ■ zarządzaniem płynnością oraz relacjami PFR z podmio-
tami zabezpieczającymi jej usługi finansowe oraz usługi 
związane z dłużnymi papierami wartościowymi emitowa-
nymi przez Spółkę,

 ■ biurem administracji i zakupów,
 ■ realizacją strategii transformacji energetycznej w Gru-
pie PFR,

 ■ koordynacją prac interdyscyplinarnego zespołu PFR Green 
Hub,

 ■ inicjowaniem i monitoringiem działań w obszarze inwesty-
cji kapitałowych – pośrednich i bezpośrednich, tworzenia 
programów rozwojowych, analityki i edukacji,

 ■ rozliczeniem Tarczy Antykryzysowej, w tym nad systemami 
i zespołami wewnętrznymi, jak też współpracą z partne-
rami zewnętrznymi.

Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właściwego 
dla obszaru marketingu i technologii należał nadzór nad:

 ■ pracą obszaru komunikacji, marketingu i technologii,
 ■ komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną oraz promocją dzia-
łalności PFR oraz programów realizowanych przez PFR, 
w szczególności nad realizacją kampanii informacyjnych 
i mediowych dotyczących Pracowniczych Planów Kapita-
łowych i Tarczy finansowej PFR,

 ■ utrzymaniem i rozwojem systemów teleinformatycznych,
 ■ wykonywaniem obowiązków wynikających ze sprawowa-
nia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których PFR 
zaangażowany jest kapitałowo.
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Bartosz Marczuk
Wiceprezes Zarządu PFR

Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, studia dok-
toranckie z ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz 
podyplomowe studia w zakresie stosunków międzynarodowych 
na UW i Akademii Obrony Narodowej.

Pracę zawodową rozpoczynał w jednym z OFE, później pracował 
w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Następnie został 
dziennikarzem zajmującym się polityką społeczną w „Gazecie Praw-
nej”, gdzie kierował również działem Praca. 

W swojej karierze był także szefem działu w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”, zastępcą redaktora naczelnego dziennika „Rzeczpospo-
lita” oraz tygodnika „Wprost”. Prowadził w Telewizji Republika pro-
gram „Ekonomia raport”.

W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę 
rodzinną oraz cyfryzację. Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 
500+ i Program Dobry Start. Jest także współautorem digitalizacji 
procesu składania wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. 

W trakcie pracy w Ministerstwie był członkiem Komitetu Do Spraw 
Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+) oraz 
zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”.

Do zakresu obowiązków Wiceprezesa Zarządu właściwego 
dla obszaru programów rozwojowych należał nadzór nad: 

 ■ pracą obszaru programów rozwojowych, w tym w szcze-
gólności w zakresie związanym z realizacją PPK,

 ■ wdrożeniem systemu ewidencji i rozliczeń systemu PPK, 
 ■ funkcjonowaniem systemu ewidencji i rozliczeń systemu PPK, 
 ■ wdrożeniem systemu szkoleń oraz opracowanie materiałów 
dot.: (i) systemu PPK we współpracy ze spółką PFR Por-
tal PPK, lub (ii) wybranych programów rozwojowych reali-
zowanych w ramach obszaru programów rozwojowych,

 ■ wsparciem kampanii informacyjnej na temat systemu PPK, 
realizowanej przez obszar marketingu i technologii oraz 
spółkę PFR Portal PPK,

 ■ wsparciem funkcjonowania call center na potrzeby: (i) sys-
temu PPK, wdrażanego przez obszar marketingu i tech-
nologii we współpracy ze spółką PFR Portal PPK, lub 
(ii) wybranych programów rozwojowych realizowanych 
w ramach obszaru programów rozwojowych,

 ■ wsparciem i obsługą klienta,
 ■ działalnością operacyjną i realizacją zadań spółki PFR Por-
tal PPK,

 ■ wdrożeniem systemu przyznawania i rozliczania subwencji 
w ramach Tarczy finansowej dla MMŚP oraz Tarczy finan-
sowej dla MMŚP 2.0.
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System zarządzania ryzykiem
Głównym celem procesu zarządzania ryzykiem jest zapewnienie, 
że istotne ryzyka towarzyszące działalności Spółki są identyfiko-
wane, odpowiednio mierzone, raportowane i kontrolowane.

Mając na uwadze działalność PFR na podstawie KSH i Ustawy o SIR, 
a także zaangażowanie Spółki w obsługę Programów, PFR jest 
narażony na prawdopodobieństwo materializacji opisanych poni-
żej czynników ryzyka. Dokładając należytej staranności w zakresie 
zarządzania ryzykiem, PFR implementuje na zasadzie proporcjo-
nalności i adekwatności rozwiązania zmierzające do efektywnej 
minimalizacji ich materializacji, zgodnie z najlepszymi praktykami 
obowiązującymi na rynku.

Proces zarządzania ryzykiem w ramach Spółki zorganizowany został 
w ramach trzech, niezależnych, wzajemnie się uzupełniających linii 
obrony.

W ramach pierwszej linii obrony znajdują się wszystkie jednostki 
organizacyjne zarządzające poszczególnymi ryzykami, wynikają-
cymi z realizowanych zadań, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa oraz Regulaminem Organizacyjnym obowiązują-
cym w PFR. Osoby kierujące jednostkami raportują bezpośrednio 
do Członków Zarządu, odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

Drugą linię obrony stanowią jednostki wspierające, odpowiedzialne 
za proces koordynacji i zarządzania, tj. Dyrektor ds. Ryzyka odpo-
wiedzialny za koordynację zarządzania portfelem ryzyk Spółki oraz 
Departament Zarządzania Zgodnością zarządzający ryzykiem braku 
zgodności. Jednostki te przedstawiają Zarządowi kwartalne pod-
sumowania.

Rolą trzeciej linii obrony, którą w Spółce sprawuje Biuro Audytu 
Wewnętrznego, jest zapewnienie weryfikacji procesu zarządza-
nia ryzykiem i ocena efektywności systemu kontroli wewnętrznej. 
Zadanie realizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Komitet 
Audytu planem kontroli. Wyniki poszczególnych audytów prezen-
towane są na posiedzeniach Zarządu oraz w ramach niezależnego 
Komitetu Audytu.

Wszystkie trzy linie obrony stosują odpowiednio mechanizmy kon-
trolne lub niezależnie monitorują ich przestrzeganie.

1. RYZYKO KREDYTOWE
Ryzyko kredytowe to ryzyko nieoczekiwanego niewykonania, wyko-
nania w części lub opóźnienia wykonania zobowiązania (w tym finan-
sowego) przez kontrahenta. Bardzo istotne jest w tym przypadku 
badanie i ocena kontrahenta, a także bieżące monitorowanie spłat 
należności, szczególnie pod względem terminowości. Ważne jest 
także zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń zagwarantowa-
nych umownie. W przypadku niespełniania obowiązków wynika-
jących z umowy pojawia się ryzyko poniesienia straty finansowej 
przez Spółkę. Ryzyko kredytowe występuje zarówno bezpośrednio 
w PFR i dotyczy umów inwestycyjnych podpisanych przez Spółkę 
we własnym imieniu, jak i pośrednio poprzez certyfikaty inwesty-
cyjne, za którymi stoi portfel inwestycji dokonywanych przez Spółkę 
w imieniu i na rzecz funduszy, w których PFR jest inwestorem. Ryzyko 
jest związane przede wszystkim z dłużnymi instrumentami finan-
sowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabil-
nego i zrównoważonego pod względem jakości i wartości portfela 
wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych inwesty-

cji w dłużne instrumenty finansowe. Ograniczenie tego ryzyka jest 
możliwe dzięki zachowaniu odpowiedniej strukturyzacji transakcji.

2. RYZYKO PŁYNNOŚCI
Ryzyko płynności jest rozumiane jako brak możliwości regulowania 
zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności w ramach 
prowadzonej przez PFR działalności, spowodowane niewłaściwym 
planowaniem przepływów finansowych, a także brak możliwości 
pozyskiwania kapitału na rozwój lub dalsze prowadzenie działalno-
ści. Spółka na bieżąco monitoruje przepływy pieniężne oraz wykonuje 
prognozy płynności i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarcza-
jącej na pokrycie oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących 
oraz długoterminowych zobowiązań inwestycyjnych, utrzymując 
odpowiednie kwoty na lokatach bankowych w strukturze czaso-
wej dopasowanej do struktury zobowiązań, przy zachowaniu bufo-
rów elastyczności.

3. RYZYKO RYNKOWE
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich 
jak: kursy walutowe, stopy procentowe, płynność rynków kapitało-
wych będą wpływać na wyniki Spółki, wartość posiadanych instru-
mentów finansowych oraz możliwości wyjścia z inwestycji. Celem 
zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie 
stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w akceptowalnych gra-
nicach, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu 
z inwestycji. Spółka zarządza tym ryzykiem zarówno w stosunku 
do umów inwestycyjnych zawartych bezpośrednio przez Spółkę, 
jak również w stosunku do umów inwestycyjnych zawieranych przez 
Spółkę w imieniu i na rzecz funduszy, w których PFR jest inwestorem.

Ryzyko walutowe
W chwili obecnej Spółka nie jest w materialny sposób narażona 
na ryzyko walutowe. Inwestycje, zarówno te dokonane bezpośred-
nio przez Spółkę, jak i te dokonane pośrednio poprzez fundusze, 
w których PFR jest inwestorem, są dokonane w złotych polskich, 
planowane przyszłe przepływy pieniężne planowane są również 
w złotych polskich. W przypadku projektów charakteryzujących się 
generowaniem części przepływów w walucie obcej, Spółka minima-
lizuje ryzyko walutowe poprzez odpowiednią strukturyzację trans-
akcji oraz uwzględnianie ryzyka walutowego w modelach będących 
podstawą oceny projektów inwestycyjnych. 

Ryzyko stopy procentowej
Działalność Spółki, zarówno w przypadku inwestycji dokonywanych 
bezpośrednio przez Spółkę, jak i tych dokonywanych pośrednio 
poprzez fundusze, w których PFR jest inwestorem, gdyż te wpływają 
na wartość posiadanych przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych, 
jest nierozerwalnie związana z długoterminowymi inwestycjami, 
z których część jest w naturalny sposób narażona na ryzyko stopy 
procentowej, poprzez ustalenie stałej stopy zwrotu z inwestycji. 
Ryzyko to może się materializować poprzez nieosiągnięcie zakłada-
nej premii za ryzyko w stosunku do stopy wolnej od ryzyka. Spółka 
dąży do ograniczenia tego ryzyka poprzez uwzględnianie tego 
ryzyka w strukturze transakcji lub odpowiednich klauzulach pozwa-
lających na renegocjowanie zwrotu z inwestycji w przypadku zaist-
nienia określonych przesłanek. 

Ryzyko stopy procentowej może również zmaterializować się poprzez 
wzrost kosztów odsetkowych wynikający z pożyczki udzielonej przez 
PKO BP opartej o zmienne oprocentowanie. Ryzyko to częściowo 
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kompensowane jest poprzez odpowiednią dywersyfikację lokat oraz 
zarządzanie terminami zakładanych lokat. Dodatkowo w przypadku 
istnienia przesłanek do podwyżki stóp procentowych lokaty zakła-
dane są na krótsze terminy.

4. RYZYKO BRAKU ZGODNOŚCI
Ryzyko braku zgodności jest tożsame z ryzykiem poniesienia sank-
cji prawnych, utraty reputacji lub wiarygodności wskutek niestoso-
wania się przez Spółkę lub jej pracowników do przepisów prawa, 
regulacji wewnętrznych Spółki, przyjętych standardów postępowa-
nia (w tym zasad etycznych) i/lub kodeksów dobrych praktyk ryn-
kowych. Materializacja ryzyka braku zgodności może prowadzić 
do materializacji ryzyka operacyjnego.

5. RYZYKO OPERACYJNE
Rozumiane jako ryzyko wystąpienia straty wynikającej z niedostoso-
wania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub 
ze zdarzeń zewnętrznych, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjo-
nowanie PFR. Do kategorii tej należy także ryzyko związane z bez-
pieczeństwem informacji i ciągłością działania oraz ryzyko nadużyć.

6. RYZYKO INWESTYCYJNE
Rozumiane jako ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanej stopy zwrotu 
z inwestycji w założonym czasie lub poniesienia straty związanej 
z inwestycją. Grupa Kapitałowa PFR monitoruje inwestycje własne 
i określa ścieżkę wyjścia z inwestycji, w przypadku inwestycji doko-
nywanych na rachunek własny powołuje przedstawicieli do orga-
nów podmiotu, w który dokonano inwestycji. Wprowadzane są limity 
inwestycyjne w zakresie działalności dotyczącej zarządzania port-
felem lub częścią portfela funduszy. W celu prowadzenia skutecz-
nego nadzoru dąży do wprowadzenia przedstawiciela funduszu 
do organów spółek portfelowych.

7. RYZYKO POLITYCZNE
Wynika głównie z nieprzewidywalnych zmian politycznych lub nie-
stabilności politycznej w danym kraju. Może dotyczyć między innymi 
zmiany rządu lub zmian na innych wysokich stanowiskach państwo-
wych, decyzji rządu co do uwarunkowań prawnych funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw i gospodarki jako całości, np. zmiany podatków, 
wydatków rządowych. Aby zminimalizować ryzyko polityczne, Spółka 
na bieżąco monitoruje rządowe plany rozwoju gospodarczego, 
zmiany rządowej strategii oraz projekty lub proponowane zmiany 
do obowiązujących przepisów prawa z punktu widzenia wpływu 
na działalność prowadzoną przez PFR. Spółka aktywnie uczestni-
czy w konsultacjach publicznych i opiniowaniu w ramach rządowego 
procesu legislacyjnego, w szczególności w zakresie zmian mających 
potencjalny wpływ na działalność PFR.

8. RYZYKO PROJEKTOWE
Rozumiane jako nieoczekiwane opóźnienia w projekcie lub nieprzewi-
dziane zdarzenia uniemożliwiające realizację części lub całości pro-
jektu, które mogą skutkować wystąpieniem dodatkowych kosztów 

lub strat. System do zarządzania projektami działa w pełni operacyj-
nie, wspierając przebieg projektów realizowanych zgodnie z przyjętą 
metodyką zarządzania projektami. Grupa Kapitałowa PFR monito-
ruje realizację projektów, w szczególności bada wykonanie założo-
nego budżetu oraz terminowość podejmowanych działań w ramach 
realizacji każdego z projektów.

9. RYZYKO STRATEGICZNE
Spowodowane niewłaściwymi decyzjami dotyczącymi strategii roz-
woju Grupy Kapitałowej PFR, nieodpowiednią lub niepełną realizacją 
przyjętej strategii oraz brakiem podejmowania działań lub niewła-
ściwą reakcją na zmiany w otoczeniu Spółki. Grupa Kapitałowa PFR 
dokonuje analizy otoczenia rynkowego i gospodarczego oraz regu-
larnie weryfikuje wykonanie założonych planów, monitorując aktual-
ność założonych celów i działań przyjętych w strategii.

10. RYZYKO UTRATY REPUTACJI
Ryzyko utraty reputacji należy rozumieć jako negatywny odbiór wize-
runku PFR przez klientów, kontrahentów, inwestorów, regulatorów, 
nadzór i/lub opinię publiczną. Ryzyko to może być pochodną każ-
dego z pozostałych rodzajów ryzyka. Spółka poprzez działania róż-
nych jednostek organizacyjnych oraz określoną strategię komunikacji 
zewnętrznej podejmuje szereg aktywności zmierzających do mini-
malizowania materializacji tego ryzyka. Jako podstawowe narzę-
dzie zapobiegawcze powstawania tego ryzyka, w spółce w ramach 
pierwszej linii obrony wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych 
są zobowiązani do systematycznej kontroli funkcjonalnej.

11. RYZYKO PRAWNE
Ryzyko prawne identyfikowane przez Spółkę w ramach prowa-
dzonej działalności związane jest przede wszystkim ze zmianami 
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i orzecznictwie 
lub też brakiem odpowiednich przepisów, w obszarach mających 
wpływ na funkcjonowanie i działalność Spółki. Wskazane zmiany 
w przepisach lub brak przepisów w odpowiednich obszarach, mogą 
mieć niekorzystny wpływ na działania Spółki. Mogą też spowodować 
brak możliwości sprawnej i efektywnej ich realizacji. 

Dodatkową kategorią ryzyka prawnego, mogącą mieć wpływ na pro-
wadzenie przez Spółkę działalności, jest ryzyko niekorzystnych 
rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej rozstrzy-
gających sprawy sporne Grupy Kapitałowej PFR z innymi podmiotami. 
W Spółce w celu minimalizacji ryzyka prawnego wskazanego wyżej 
wdrożone zostały odpowiednie procesy opiniowania umów, regula-
cji, procedur wewnętrznych i innych dokumentów. W ramach pracy 
wewnętrznego Departamentu Prawnego, PFR zapewnia odpowied-
nią obsługę prawną, natomiast w przypadku złożonych transakcji 
lub projektów korzysta z zewnętrznych, doświadczonych dorad-
ców prawnych. Spółka prowadzi też stały monitoring zmian w prze-
pisach prawa i na bieżąco ocenia ich wpływ na swoją działalność.
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System zarządzania zgodnością
1. STRATEGIA ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ
Charakter działalności prowadzonej przez PFR, obowiązujące Spółkę 
przepisy oraz najnowsze standardy rynkowe spowodowały wdroże-
nie w roku 2021 Strategii Zarządzania Zgodnością. Jej elementem 
jest System Zarządzania Zgodnością (CMS), który ma na celu zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności Spółki.

System Zarządzania Zgodnością (CMS) oparty jest na tzw. Fila-
rach Zgodności PFR oraz zarządzany przez wyspecjalizowaną jed-
nostkę organizacyjną – Departament Zarządzania Zgodnością. 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu niezależności, kieru-
jący departamentem podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu PFR. 

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI
PFR wprowadza rozwiązania zmierzające do efektywnego moni-
torowania ryzyka braku zgodności, które są zgodne z najlepszymi 
praktykami funkcjonującymi na rynku. PFR minimalizuje ryzyko braku 
zgodności poprzez działania:

 ■ prewencyjne – służące zapobieganiu wystąpienia ryzyka braku 
zgodności,

 ■ detekcyjne – zmierzające do wykrycia, badania i zarządzania ryzy-
kiem braku zgodności,

 ■ analityczne – polegające na weryfikacji i analizie zidentyfikowa-
nego ryzyka braku zgodności w tym podjęcia działań napraw-
czych zmierzających do wyeliminowania ryzyka braku zgodności.

Elementem wspierającym w tym obszarze są tzw. Matryce Zgodności – 
narzędzie do testowania i potwierdzania poprawności wykonywanych 
przez jednostki organizacyjne zadań, które są kluczowe do zapewnienia 
zgodności. Wyniki monitoringu raportowane są kwartalnie Zarządowi 
PFR. Ponadto jest to narzędzie wspierające model trzech linii obrony.

PFR dokłada wszelkiej staranności, aby w ramach prowadzonej dzia-
łalności przestrzegać najlepszych praktyk, standardów i rozwiązań 
obowiązujących uczestników rynku na zasadach adekwatności i pro-
porcjonalności. Jako instytucja działająca w ramach i na podsta wie 
przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Systemie 
Instytucji Rozwoju, Spółka dokłada wszelkiej staranności w zacho-
waniu zgodności z wymogami obowiązującego prawa, w ramach 
prowadzonej działalności. Kieruje się w niej nadrzędną zasadą - 
zgodność z prawem stanowi fundament każdego rozwoju.

W ramach Systemu Zarządzania Zgodnością w Spółce przykłada 
się najwyższą wagę do przeciwdziałania korupcji, ochrony sygna-
listów, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów oraz sze-
roko rozumianą zgodnością z prawem i regulacjami wewnętrznymi. 
Szczegółowe informacje poświęcone zarządzaniu zgodnością, w tym 
w szczególności:

 ■ zgodnością z powszechnie obowiązującym prawem i standar-
dami rynkowymi,

 ■ zgodnością z regulacjami wewnętrznymi,
 ■ zgodnością z etycznymi zasadami prowadzenia działalności,
 ■ przeciwdziałaniu korupcji,
 ■ ochronie sygnalistów,
 ■ zapobieganiu i zarządzaniu konfliktami interesów,

oraz obowiązującemu w Grupie Kapitałowej Kodeksowi Etyki znaj-
dują się w części niefinansowej niniejszego raportu na str. 114

3. TARCZA ANTYKORUPCYJNA
Ze względu na realizowany przez Spółkę rządowy programu udziela-
nia przedsiębiorcom wsparcia finansowego, tzw. Tarczy finansowej 
PFR, Spółka na wniosek Prezesa Zarządu została objęta programem 
Tarczy Antykorupcyjnej, tj. szeregiem działań operacyjnych realizo-
wanych przez uprawnione podmioty w celu ochrony interesu eko-
nomicznego Polski. Ze względu na charakter, skalę oraz wartość 
środków publicznych zaangażowanych w realizację wszystkich 
wariantów Tarczy Finansowej, Spółka wystąpiła w kwietniu 2020 r. 
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) o objęcie ich dzia-
łaniami mającymi na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia niepra-
widłowości lub nadużyć. 

W odpowiedzi CBA zadeklarowało podjęcie działań wspierających 
PFR w realizacji wspomnianych programów. Ochroną zostali objęci 
zarówno pracownicy PFR realizujący te działania, doradcy wspiera-
jący Spółkę oraz poszczególne podmioty, które ubiegały się i otrzy-
mały wsparcie. 

Jednocześnie zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. współpracy 
zarówno po stronie CBA, jak i PFR (wyznaczone osoby w ramach 
Departamentu Zarządzania Zgodnością). W oparciu o przekazane 
przez CBA podstawy prawne do gromadzenia i przetwarzania przez 
CBA danych osobowych, PFR rozpoczął prace nad utworzeniem 
dedykowanego zasobu informatycznego przeznaczonego do prze-
kazywania CBA określonych informacji. Uruchomiono go 24 kwietnia 
2020 r., a dostęp otrzymali wybrani pracownicy CBA i PFR. 

Jednocześnie rozpoczęto prace mające na celu podpisanie umów 
pomiędzy CBA a PFR dotyczących przekazywania informacji. Miało 
to miejsce we wrześniu 2020 r. Umowa była później aneksowa 
w marcu 2021 r. oraz w październiku 2021 r. 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z CBA, na zasobie sieciowym 
umieszczone zostały: 

 ■ procedury wewnętrzne PFR dotyczące obsługi programów, 
 ■ zestawienie podmiotów świadczących usługi na potrzeby pro-
gramów (doradcy), 

 ■ zestawienia operacyjne dotyczące obsługi programów, 
 ■ dane osobowe dotyczące pracowników decyzyjnych, zaanga-
żowanych w proces obsługi Tarczy finansowej dla dużych firm. 

W wyniku podobnego wystąpienia, skierowanego do Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego (ABW) 17 kwietnia 2020 r., PFR został 
objęty specjalnym nadzorem w zakresie zabezpieczenia systemów 
teleinformatycznych oraz zapewnienia osłony kontrwywiadowczej. 
27 kwietnia 2020 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie włą-
czenia PFR do systemu wczesnego ostrzegania o incydentach bez-
pieczeństwa ARAKIS, czego rezultatem było wdrożenia w 4 maja 
2020 r. systemu ARAKIS w PFR i rozpoczęcie współpracy opera-
cyjnej z CSIRT ABW w zakresie obsługi incydentów bezpieczeń-
stwa. Ponadto, 28 lipca 2020 r. wystąpiono do ABW z wnioskiem 
o uwzględnienie PFR w rocznym planie ocen bezpieczeństwa sys-
temów teleinformatycznych w 2021 r., czego rezultatem było pod-
pisanie 17 lutego 2021 r. porozumienia o przeprowadzeniu oceny 
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych PFR w 2021 r. 
W okresie maj-czerwiec 2021 r. ABW przeprowadziło ocenę bez-
pieczeństwa systemów teleinformatycznych PFR na podstawie 
ww. porozumienia.
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Wynik finansowy Grupy 
Kapitałowej PFR
Zysk netto Grupy Kapitałowej PFR za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2021 r. wyniósł 169,2 mln zł, co w porównaniu z wynikiem osiągniętym 
w roku ubiegłym (12,9 mln zł) było wartością wyższą o 156,3 mln zł. 
W 2021 r. PFR otrzymał dywidendę z Banku Pekao S.A. w kwocie 
107,8 mln zł (w 2020 r. PFR dywidendy nie otrzymał, ze względu 
na rekomendację KNF dla sektora bankowego).

1.  OMÓWIENIE WYBRANYCH POZYCJI 
PRZYCHODOWYCH I KOSZTOWYCH GK PFR

 
Przychody ze sprzedaży 
W 2021 r. GK PFR osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 
429,4 mln zł, tj. o 104,5 mln zł wyższe niż w roku ubiegłym, w któ-
rym wyniosły one 325 mln zł. Główną pozycję przychodów ze sprze-
daży w Grupie Kapitałowej w 2021 r. stanowiły: wynagrodzenie 
z tytułu zarządzania aktywami funduszy inwestycyjnych w kwocie 
213,3 mln zł oraz przychody z tytułu prowadzenia programów Tar-
czy finansowej PFR w kwocie 200,0 mln zł (tabela 1).

Koszty działalności operacyjnej 
Koszty Grupy Kapitałowej PFR w 2021 r. były wyższe od kosztów roku 
ubiegłego o 39,8 mln zł głównie ze względu na wzrost kosztów usług 
obcych (przede wszystkim w związku z realizacją programów Tarczy 
finansowej PFR – usługi konsultingowe, prawne i podatkowe) oraz 
łącznego wzrostu kosztów wynagrodzeń, spowodowanego znacz-
nym wzrostem liczby pracowników, głównie w związku z obsługą 
Tarczy finansowej PFR (tabela 2). Na spadek kosztów w pozycjach: 
zużycie materiałów i energii oraz pozostałych kosztów rodzajowych 
wpływ miała zmiana modelu pracy w warunkach pandemii. Większość 
pracowników pracowała z domu, co miało bezpośrednie przełoże-
nie na zmniejszenie kosztów materiałów biurowych, zużycia paliwa 
oraz kosztów delegacji służbowych. Nie odbył się również szereg 
wydarzeń takich jak konferencje (lub odbywały się one zdalnie), 
co przyczyniło się do niższych kosztów marketingu we wszystkich 
spółkach z Grupy Kapitałowej PFR.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Tabela 1. Przychody ze sprzedaży

GK PFR – Struktura przychodów 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 2021-2020 (różnica)

Przychody z tytułu Tarczy finansowej 200 000 000 135 714 286 64 285 714

Przychody z tytułu zarządzania 213 349 122 178 156 283 35 192 838

Działalność wynikająca z ustawy o PPK 9 656 877 4 517 171 5 139 706

Przychody z tytułu realizacji umowy 
o partnerstwo publiczno-prawne

4 505 307 4 941 585 -436 278

Pozostałe przychody 1 898 445 1 626 021 272 424

Przychody ze sprzedaży ogółem 429 409 752 324 955 346 104 454 405

Tabela 2. Koszty działalności operacyjnej

GK PFR – Struktura kosztów operacyjnych 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 2021-2020 (różnica)

Amortyzacja 8 415 983 6 145 457 2 270 525

Zużycie materiałów i energii 1 931 628 2 261 156 -329 528

Usługi obce 79 395 009 60 010 970 19 384 039

Podatki i opłaty 3 717 691 3 413 868 303 823

Wynagrodzenia 143 301 875 127 562 016 15 739 859

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 28 969 742 23 196 082 5 773 660

Pozostałe koszty rodzajowe 24 464 112 27 894 449 -3 430 337

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 137 0 58 137

Koszty działalności operacyjnej ogółem 290 254 177 250 483 998 39 770 179
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Sprawozdanie z sytuacji 
finansowej Grupy 
Kapitałowej PFR
Na dzień 31 grudnia 2021 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej 
PFR wynosiła 89,3 mld zł i była wyższa o 17,0 mld zł w porównaniu 
ze stanem na koniec 2020 r., tj. 72,3 mld zł. Wzrost sumy aktywów 
w 2021 r. wynikał przede wszystkim ze zwiększenia wartości inwe-
stycji długoterminowych o wzrost wartości akcji Banku Pekao S.A. 

oraz nabycia Certyfikatów Inwestycyjnych FSMdR przy jednocze-
snym przeniesieniu 38 mld zł z inwestycji długoterminowych do akty-
wów obrotowych. Jest to umorzona część subwencji udzielonych 
przedsiębiorcom (tabela 3).

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Tabela 3. Bilans GK PFR

GK PFR – Bilans 2021 udział (%) 2020 udział (%)

AKTYWA

Aktywa trwałe 24 619 463 363 28% 54 697 123 419 76%

Wartości niematerialne i prawne 25 112 510 0% 28 773 221 0%

Rzeczowe aktywa trwałe 8 918 654 0% 10 635 446 0%

Należności długoterminowe 3 734 669 0% 3 555 888 0%

Inwestycje długoterminowe 24 546 870 615 27% 54 252 621 270 75%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 34 826 915 0% 401 537 594 1%

Aktywa obrotowe 64 708 984 423 72% 17 589 477 035 24%

Zapasy 546 703 8 800

Należności krótkoterminowe 38 164 072 144 43% 845 794 120 1%

Inwestycje krótkoterminowe 26 537 043 097 30% 16 739 131 565 23%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 322 479 0% 4 542 550 0%

Aktywa razem 89 328 447 786 100% 72 286 600 454 100%

PASYWA

Kapitał (fundusz) własny 12 873 764 114 14% 4 459 734 812 6%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 454 683 672 86% 67 826 865 642 94%

Rezerwy na zobowiązania 115 132 460 0% 78 459 548 0%

Zobowiązania długoterminowe 73 371 738 289 82% 64 835 458 632 90%

Zobowiązania krótkoterminowe 2 928 931 990 3% 2 901 594 144 4%

Rozliczenia międzyokresowe 38 880 933 0% 11 353 318 0%

Pasywa razem 89 328 447 786 100% 72 286 600 454 100%
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Wynik finansowy PFR
Zysk netto Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 
189,3 mln zł, co w porównaniu z wynikiem osiągniętym w roku ubie-
głym (49,7 mln zł) było wartością wyższą o 139,6 mln zł. W 2020 r. 
Spółka nie otrzymała dywidendy z Banku Pekao S.A. (w związku 
z rekomendacją KNF dla sektora bankowego), która miała znaczący 
wpływ na wynik zrealizowany przez PFR w 2020 r.

1.  OMÓWIENIE WYBRANYCH POZYCJI 
PRZYCHODOWYCH I KOSZTOWYCH SPÓŁKI 

 
Przychody ze sprzedaży
W 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwo-
cie 288,7 mln zł (213,6 mln zł w 2020 r.), tj. o 75,1 mln zł więcej 
niż w roku ubiegłym. Główną pozycję przychodów ze sprzedaży 
w Spółce w 2021 r. stanowiło wynagrodzenie z tytułu obsługi Tar-
czy finansowej PFR (podobnie jak w roku 2020), odpowiadające 
za 69% wszystkich przychodów ze sprzedaży. Na podstawie umowy 
ze Skarbem Państwa, za obsługę Programów PFR pobiera wynagro-
dzenie roczne w wysokości 0,2% całkowitej wartości Programów, 
tj. od 100 mld zł. W trakcie 2021 roku, Spółka zrealizowała przychód 
w kwocie 200 mln zł (tabela 4).

Drugą istotną kategorią przychodów były przychody z tytułu 
zarządzania częścią portfeli inwestycyjnych funduszy inwesty-
cyjnych zamkniętych. Przychody z tego tytułu wyniosły w 2021 r. 
79,0 mln zł i były wyższe o 7,8 mln zł od przychodów osiągniętych 
w 2020 r. (71,2 mln zł).

Koszty działalności operacyjnej 
W 2021 r. koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły 
143,5 mln zł (117,8 mln zł w 2020 r.) i były wyższe od kosztów w roku 
ubiegłym o 25,8 mln zł, głównie ze względu na wzrost kosztów usług 
obcych oraz kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych, przy 
równoczesnym spadku kosztów zużycia materiałów i energii oraz 
pozostałych kosztów rodzajowych (tabela 5). Wyższe koszty wyna-
grodzeń wraz z ubezpieczeniami i innymi świadczeniami w 2021 r. 
były efektem m.in. wzrostu zatrudnienia w Spółce. Stan zatrudnienia 
w PFR na 31 grudnia 2021 r. wynosił 250 osób. W stosunku do stanu 
z końca 2020 r. zatrudnienie było wyższe o 31 osób, tj. 14%. Wzrost 
kosztów usług obcych był związany głównie z realizacją programów 
w ramach Tarczy finansowej PFR. W 2021 r. kontynuowane były prace 
nad obsługą programu, co związane było z wydatkami na doradztwo 
finansowe, prawne i podatkowe oraz nakłady na działania informa-
cyjne na temat Programów (m.in. telewizyjne kampanie reklamowe).

Istotne pozycje przychodowe i kosztowe 
o charakterze incydentalnym
W 2021 r. Spółka otrzymała dywidendę od Banku Pekao S.A. z zysku 
osiągniętego przez Bank w 2020 r., kwota dywidendy wyniosła 
107,8 mln zł. W 2020 r. Spółka nie otrzymała dywidendy.

2.  STOPIEŃ REALIZACJI WYNIKÓW 
EKONOMICZNO-FINANSOWYCH W 2021 R. 

Spółka wygenerowała przychody operacyjne (z działalności pod-
stawowej i pozostałej) na poziomie 294,0 mln zł. Plan finansowy 

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Tabela 4. Przychody ze sprzedaży

PFR – Struktura przychodów 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 2021-2020 (różnica)

Wynagrodzenie z tytułu Tarczy finansowej PFR 200 000 000 135 714 286 64 285 714

Przychody z tytułu zarządzania 79 021 724 71 228 969 7 792 755

Pozostałe przychody 9 689 803 6 647 914 3 041 889

Przychody ze sprzedaży ogółem 288 711 527 213 591 168 75 120 359

Tabela 5. Koszty działalności operacyjnej

PFR – Struktura kosztów operacyjnych 01.01-31.12.2021 udział (%) 01.01-31.12.2020 udział (%) 2021-2020 (różnica)

Amortyzacja 5 664 890 3,9% 3 340 099 2,8% 2 324 791

Zużycie materiałów i energii 612 681 0,4% 750 145 0,6% (137 464)

Usługi obce 53 374 887 37,2% 37 146 296 31,5% 16 228 591

Podatki i opłaty 443 235 0,3% 428 125 0,4% 15 111

Wynagrodzenia 54 922 259 38,3% 46 305 621 39,3% 8 616 638

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10 329 024 7,2% 8 875 375 7,5% 1 453 649

Pozostałe koszty rodzajowe 18 141 905 12,6% 20 947 701 17,8% (2 805 795)

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 137 0,1% - - 58 137

Koszty działalności operacyjnej ogółem 143 547 018 100% 117 793 361 100% 25 753 658
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na 2021 r. zakładał przychody operacyjne (z działalności podsta-
wowej i pozostałej) na poziomie 295,0 mln zł. Zysk z działalności 
operacyjnej w 2021 r. wyniósł 144,0 mln zł i był wyższy od plano-

wanego w wysokości 123,1 mln zł o 20,9 mln zł. Zysk netto Spółki 
za 2021 r. wyniósł 189,3 mln zł i był wyższy od planowanego na pozio-
mie 185,8 mln zł o 3,5 mln zł.

Sprawozdanie z sytuacji 
finansowej PFR 
Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. suma bilansowa PFR wyno-
siła 89 280,2 mln zł, co oznacza wzrost wartości aktywów i pasywów 
o 17,0 mld zł w porównaniu do stanu na koniec 2020 r. (tabela 6).

Wzrost sumy aktywów w 2021 r. wynikał przede wszystkim ze zwięk-
szenia wartości inwestycji długoterminowych o wzrost wartości 
na wycenie akcji Banku Pekao S.A. oraz nabycia Certyfikatów Inwe-
stycyjnych FSMdR przy jednoczesnym przeniesieniu 38 mld zł z inwe-
stycji długoterminowych do aktywów obrotowych. Jest to umorzona 
część subwencji udzielonych przedsiębiorcom.

Spółka w 2020 r. udzieliła pomocy finansowej podmiotom gospodar-
czym zarejestrowanym na terenie kraju w postaci pożyczek i sub-
wencji. Program został uruchomiony w 2020 r., aby przeciwdziałać 
skutkom pandemii COVID-19, i był nadal kontynuowany w 2021 r. 
W trakcie 2021 r. Spółka nadal rozpatrywała wnioski z Tarczy finan-
sowej 2.0 oraz reklamacje z Tarczy finansowej 1.0. 

W związku z zaistnieniem przesłanek do umorzenia do 75% war-
tości otrzymanych przez przedsiębiorców subwencji Spółka doko-
nała „umorzenia” części subwencji w kwocie 36,4 mld zł, prezentując 

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Tabela 6. Bilans PFR

Bilans 2021 udział % 2020 udział %

AKTYWA

Aktywa trwałe 24 839 708 694 28% 54 883 795 277 76%

Wartości niematerialne i prawne 14 858 124 0% 14 005 810 0%

Rzeczowe aktywa trwałe 4 320 047 0% 6 053 753 0%

Należności długoterminowe 1 509 465 0% 1 363 405 0%

Inwestycje długoterminowe 24 786 808 253 28% 54 459 649 655 75%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 212 805 0% 402 722 654 1%

Aktywa obrotowe 64 440 534 747 72% 17 383 742 163 24%

Należności krótkoterminowe 38 149 671 911 43% 848 801 928 1%

Inwestycje krótkoterminowe 26 288 773 715 29% 16 532 785 100 23%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 089 120 0% 2 155 135 0%

Aktywa razem 89 280 243 441 100% 72 267 537 440 100%

PASYWA

Kapitał (fundusz) własny 12 962 675 902 15% 4 535 242 456 6%

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 76 317 567 539 85% 67 732 294 984 94%

Rezerwy na zobowiązania 81 888 451 0% 53 753 040 0%

Zobowiązania długoterminowe 73 318 399 485 82% 64 789 706 046 90%

Zobowiązania krótkoterminowe 2 915 699 617 3% 2 887 687 689 4%

Rozliczenia międzyokresowe 1 579 986 0% 1 148 209 0%

Pasywa razem 89 280 243 441 100% 72 267 537 440 100%
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je w należnościach pozostałych do czasu spłaty pozostałej części 
udzielonych subwencji.

W inwestycjach długoterminowych PFR ujmuje również inwestycje 
w certyfikaty inwestycyjne, spółki zależne i stowarzyszone, akcje 
i udziały innych spółek, w tym akcje Banku Pekao S.A. oraz obligacje. 
Wartość pakietu akcji Banku Pekao S.A. prezentowanego w bilansie 
Spółki według kursu na koniec 2021 r. wyniosła 4 098,7 mln zł i była 
wyższa o 2 046 mln zł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost war-
tości akcji Banku Pekao S.A. był spowodowany stabilizacją sytuacji 
na rynkach finansowych oraz podwyższeniem stóp procentowych 
przez Radę Polityki Pieniężnej, co przełożyło się na wzrost wycen ban-
ków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Po stronie pasywów Spółki najbardziej istotną pozycję stanowiły 
zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych, na które składają się obligacje wyemito-
wane przez PFR w związku z pozyskaniem środków na realizację Tar-
czy finansowej PFR. Wartość tych zobowiązań na dzień bilansowy 
wynosiła łącznie 74 470,4 mln zł. Wszystkie obligacje są w 100% 
zabezpieczone gwarancjami Skarbu Państwa. W 2021 r. nastąpiło 
podwyższenie kapitału zakładowego PFR o kwotę 6 522 655 226 zł, 
tj. z kwoty 4 953 252 553 zł do kwoty 11 475 907 779 zł. Dokapita-
lizowanie zostało przeprowadzone w drodze emisji 6 522 655 226 
nowych akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej 
po 1 zł każda, a wartości emisyjnej 1,01 zł. Oferta objęcia akcji serii 
F została skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa, reprezentowa-
nego przez Prezesa Rady Ministrów. Różnica między ceną nominalną, 
a emisyjną w kwocie 65 226 552,26 zł została w części przezna-
czona na pokrycie kosztów emisji w postaci podatku od czynności 
cywilnoprawnych, a pozostała część podwyższyła wartość kapitału 
zapasowego. W dniu 27 września 2021 r. nastąpiła rejestracja pod-
wyższenia kapitału zakładowego PFR.

1.  WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 
PRZETERMINOWANYCH

Wykaz należności i zobowiązań na koniec 2021 r. według okre-
sów przeterminowania został zaprezentowany w poniższej tabeli 
(tabela 7).

2.  WYKORZYSTANIE KREDYTÓW 
BANKOWYCH W CIĄGU ROKU

W kwietniu 2021 roku Spółka podpisała aneks nr 4 z Bankiem PKO 
BP S.A. przedłużający okres dostępności kredytu w rachunku bie-
żącym o kolejny rok. Limit kredytu wynosi 30 mln zł. Kredyt został 
zaciągnięty w celu zabezpieczenia niespodziewanych płatności bez 
konieczności zrywania lokat. W ciągu roku nie wystąpiła koniecz-
ność trwałego wykorzystania tego kredytu.

30 maja 2017 r. PFR zawarł umowę pożyczki z Bankiem PKO BP S.A. 
na kwotę 3 132 mln zł, przeznaczonej na sfinansowanie nabycia 
pakietu akcji Banku Pekao S.A. Pożyczka została zabezpieczona 
poprzez ustanowienie zastawu finansowego oraz rejestrowego 
na akcjach Banku Pekao S.A., których właścicielem jest Spółka. 
W dniu 6 grudnia 2016 r. została podjęta uchwała, zgodnie z którą 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia przyjęło do wiadomości wyżej 
wspomniane warunki transakcji. W trakcie 2021 r. oprócz spłaty 
odsetek zgodnej z harmonogramem nastąpiła również częściowa 
spłata kapitału z dywidendy otrzymanej z Banku Pekao S.A. 11 maja 
2021 r. podpisano Aneks nr 4 przedłużający okres obowiązywa-
nia umowy pożyczki o kolejny rok. Na dzień 31 grudnia 2021 roku 
zadłużenie Spółki z tytułu pożyczki wynosiło 1 725,6 mln zł. W chwili 
obecnej trwają prace nad kolejnym Aneksem z PKO Bankiem Pol-
skim S.A., na mocy którego umowa pożyczki zostanie przedłużona 
do 30 maja 2024 roku.

3. UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE
Na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2019 r. PFR udzielił poręcze-
nia spółce Operator Chmury Krajowej na poczet zobowiązań OChK 
wynikających z Umowy Gwarancji udzielonej przez PKO BP S.A. Porę-
czenie jest do kwoty 100 mln dolarów amerykańskich, tj. 50% kwoty 
gwarancji, przy czym kwota poręczenia ulega obniżeniu proporcjo-
nalnie po redukcji kwoty gwarancji. Na dzień 31 grudnia 2021 r. kwota 
gwarancji wynosiła 97 502 463 dolarów amerykańskich. Poręcze-
nie obowiązuje do dnia 2 grudnia 2027 r.

PFR udzielił poręczenia za gwarancje dobrego wykonania oraz gwa-
rancje zwrotu zaliczki wystawione na zlecenie spółki portfelowej 
funduszu (PESA), którego częścią portfela inwestycyjnego zarzą-
dza PFR w związku z kontraktami realizowanymi przez ten podmiot. 
Wartość poręczenia nie przekracza 200 mln zł. Poręczenie udzie-
lone zostało częściowo 23 kwietnia, a częściowo 10 maja 2021 r. 

W 2019 roku PFR, PKO BP i Ferrum S.A. podpisały umowę porę-
czenia i wsparcia, która związana była z udzieleniem przez PKO 
BP na rzecz Ferrum kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej 
kwocie do 61 mln zł. Zgodnie z treścią umowy PFR zobowiązał się 
do poręczenia za wszelkie zabezpieczone wierzytelności Ferrum S.A. 
względem PKO BP do maksymalnej kwoty 18 mln zł (poręczenie to już 
wygasło) oraz pokrycia niedoboru (deficytu) środków w odniesieniu 
do wyszczególnionych kosztów i zobowiązań po stronie Ferrum S.A. 
do maksymalnej kwoty 61 mln zł – zobowiązanie to dalej jest w mocy. 
Z tytułu udzielenia poręczenia oraz wsparcia na rzecz Ferrum S.A., 
PFR otrzymuje od spółki wynagrodzenie.

4.  WYKAZ PRZEKAZANYCH DAROWIZN 
ORAZ ZWOLNIEŃ Z DŁUGU

W 2021 r. Spółka przekazała darowizny na rzecz Fundacji PFR 
w wysokości 5,0 mln zł. 

W 2021 r. Spółka nie dokonała zwolnień z długu. 
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Tabela 7. Wykaz należności i zobowiązań przeterminowanych

Należności 31.12.2021 Udział (%)

Należności przeterminowane 
do 3 miesięcy

454 820 100%

Należności przeterminowane 
powyżej 3 do 6 miesięcy

- -

Należności przeterminowane 
powyżej 6 do 12 miesięcy

- -

Należności przeterminowane 
powyżej 12 miesięcy

- -

Należności przeterminowane ogółem 454 820 100,0%

w tym: Należności sporne - -

Zobowiązania 31.12.2021 Udział (%)

Zobowiązania ogółem 17 150 493 100,0%

w tym: Zobowiązania 
przeterminowane powyżej 1 miesiąca

1 231 754 7,18%

w tym: Zobowiązania 
przeterminowane wobec budżetu

- -
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Aktualna i przewidywana 
sytuacja finansowa 
PFR oraz GK PFR
Sytuacja finansowa Spółki oraz GK PFR jest stabilna. W roku 2021 
GK PFR osiągnęła zysk netto w wysokości 169,2 mln zł, w porównaniu 
do wyniku netto z 2020 r., który zamknął się na poziomie 12,9 mln zł. 
Znaczny wzrost zysku netto związany jest głównie z wyższymi przy-
chodami ze sprzedaży (wzrost na przychodach z tytułu prowadze-
nia Programu Tarczy Finansowej – pełne prowadzenie programu 
przez okres 12 miesięcy) oraz otrzymaniem w 2021 r. dywidendy 
od Banku Pekao S.A. w kwocie 107,8 mln zł (brak otrzymanej dywi-
dendy w 2020 r.).

Zysk brutto osiągnięty przez Grupę wyniósł 204,0 mln zł (w 2020 r. 
37,1 mln zł). GK PFR zanotowała zysk z działalności operacyjnej 
na poziomie 154,2 mln zł (w 2020 r. 69,8 mln zł). Przychody finansowe 
ukształtowały się na poziomie 133,4 mln zł (w 2020 r. 73,8 mln zł), 
zaś koszty finansowe na poziomie 60,7 mln zł (w 2020 r. 80,5 mln zł). 
Spółka osiągnęła również stratę finansową na sprzedaży obligacji 
otrzymanych w ramach podwyższenia kapitału w kwocie 26,4 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. suma bilansowa Grupy Kapitałowej 
PFR wynosiła 89 328,4 mln zł, w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. 
gdzie suma bilansowa zamknęła się na poziomie 72 286,6 mln zł. 
Wartość kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 
12 873,0 mln zł (4 458,9 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 r.), zaś inwesty-
cje długoterminowe wynosiły 24 546,9 mln zł (54 252,6 mln zł na koniec 
2020 r.). Wzrost wartości kapitałów własnych spowodowany był 
w głównej mierze dokapitalizowaniem Spółki PFR (pomniejszony 
o negatywne skutki wyceny akcji Banku Pekao S.A.). Istotnym skład-
nikiem inwestycji długoterminowych jest pakiet 33 596 166 akcji 
Banku Pekao S.A. reprezentujący 12,8% ogólnej liczby głosów na WZA 
Banku Pekao S.A. 

Istotną pozycją w sumie bilansowej jest Tarcza finansowa PFR. Udzie-
lone subwencje, pożyczki oraz zakupione akcje w ramach Programów 
wynoszą ok. 74,5 mld zł, natomiast po stronie pasywów odpowiada 
im kwota wyemitowanych przez PFR obligacji, które umożliwiły sfi-
nansowanie pomocy dla polskich przedsiębiorstw. Obecnie kończy 
się etap rozpatrywania wniosków o udzielenie subwencji z Tarczy 
finansowej dla dużych firm 2.0, a równolegle zaczęto już prace nad 
sformalizowaniem procesu spłat i windykacji wypłaconej pomocy. 
Do obsługi procesu utworzono w strukturach PFR dwa nowe zespoły: 
Departament Obsługi Tarczy oraz Departament Windykacji.

Skutki pandemii COVID-19, która rozpoczęła się na początku 2020 r., 
miały wpływ na funkcjonowanie Spółki również przez cały 2021 rok, 
angażując dużą część pracowników Spółki w kontynuację zadań 
związanych z realizacją projektu Tarczy finansowej. Wynagrodze-

nie z tytułu obsługi Tarczy finansowej PFR wyniosło w 2021 roku 
200 mln zł. Ze względu na duże zaangażowanie pracowników Spółki 
w ten projekt wiele innych projektów planowanych na 2021 r. zostało 
niezrealizowanych lub przesuniętych na kolejne lata. W związku 
z trwającą przez prawie cały okres pandemii pracą zdalną osiągnięto 
również pewne oszczędności, takie jak: niższe zużycie materiałów 
i energii, niższe zużycie materiałów biurowych i paliwa czy spadek 
kosztów delegacji oraz marketingu. Budżet na 2021 rok został przy-
gotowany przy założeniu częściowego powrotu do funkcjonalności 
Spółki z czasów przed pandemią, tak się jednak nie stało. Większość 
pracowników przez większą część roku pracowała nadal zdalnie, nie 
odbyło się wiele zakładanych wydarzeń oraz konferencji.

Sytuacja gospodarcza kraju przekładająca się na znaczne obniże-
nie stóp procentowych (praktycznie do zera) niosła ze sobą znaczny 
spadek przychodów finansowych z lokat oraz mniejsze niż zakładano 
koszty finansowe z tytułu pożyczki na zakup akcji Banku Pekao S.A. 
Zarządzanie płynnością Spółki zostało utrudnione przez wprowa-
dzenie przez banki dodatkowych opłat za wysokie saldo środków 
pieniężnych. Pod koniec 2021 r. wzrost stóp procentowych przeło-
żył się na wzrost przychodów odsetkowych od lokat oraz, po stro-
nie kosztowej, wzrost opłat z tyłu odsetek od pożyczki.

Plan na 2022 r. przygotowany przez Spółkę zakłada otrzymanie 
przez Spółkę dywidendy w kwocie 144 mln zł. Plan został przygo-
towany również przy założeniu wzrostu poziomu WIBOR. Spółka 
podeszła również indywidualnie do planowania kosztów na pod-
stawie aktualnych ofert.

Pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej PFR działają w środowiskach 
stabilnych, a ich Zarządy nie wskazały na istotne negatywne skutki 
pandemii na ich bieżące funkcjonowanie. Bieżące dane finansowe 
raportowane kwartalnie przez spółki z GK PFR również wskazują 
na ich stabilną sytuację finansową. Dodatkowo, w 2022 r. plano-
wane są dalsze inwestycje w rozwój spółek zależnych, co wzmocni 
ich sytuację finansową. 

Wyzwania stawiane przed PFR wynikają z jego kluczowej roli 
w ramach Strategii Grupy PFR oraz Strategii na Rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. W ostatnim okresie PFR z podmiotu zarządzają-
cego aktywami funduszy inwestycyjnych stał się istotnym podmiotem 
w ramach realizowanych przez Grupę Programów, ośrodkiem koor-
dynacji prac całej Grupy PFR oraz centrum kompetencji w zakresie 
inwestycji. Związane z tym działania mają istotny wpływ na struk-
turę organizacyjną i wyniki finansowe Spółki.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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Sprawozdania Zarządu o wydatkach 
reprezentacyjnych, wydatkach na 
usługi prawne, usługi marketingowe, 
usługi w zakresie stosunków 
międzyludzkich (public relations) 
i komunikacji społecznej oraz 
usługi związane z zarządzaniem
1.  KOSZTY REPREZENTACJI, 

KOMUNIKACJI I MARKETINGU
W 2021 r. PFR przeznaczył na wydatki związane z marketingiem, 
reprezentacją, reklamą i PR 16 mln zł (tabela 8). Jest to spadek 
o ponad 20% w stosunku do wydatków poniesionych na te cele 
w 2020 r. 

Przeważająca część zadań realizowanych w tym obszarze była kon-
tynuacją działań podjętych w latach ubiegłych. Najważniejszymi 

z nich były: przekazanie przedsiębiorcom korzystającym z subwencji 
w ramach wszystkich odsłon Tarcz Finansowych informacji o sposo-
bach i terminach jej rozliczania oraz przekazania niezbędnej w tym 
celu dokumentacji. Poza tym PFR aktywnie promował korzyści pły-
nące z długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne i uczest-
nictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Nabór wniosków do Tarczy finansowej dla MMŚP 2.0 rozpoczął się 
w styczniu 2021 r. Na bazie doświadczeń w Tarczy 1.0 równolegle 

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Tabela 8. Koszty reprezentacji, komunikacji i marketingu

PFR – Koszty reprezentacji, komunikacji i marketingu 2021

Monitoring mediów 41 645

Usługi graficzne i poligraficzne 298 324

Promocja i reklama 2 428 974

Sponsoring 1 264 366

Intranet / komunikacja wewnętrzna 33 305

Produkcja materiałów promocyjnych 54 729

Eventy 449 540

Social media / digital 291 483

PR 254 591

Działania w mediach 570 561

Usługi foto, audio, video 97 700

Marketing pozostałe 0

Koszty komunikacji związane z Green Hub 236 406

Koszty komunikacji związane z PPK 4 441 215

Koszty komunikacji związane z Tarczą Finansową 5 583 068

Wydatki reprezentacyjne 42 625

16 088 533



47

Sprawozdanie Zarządu z działalności PFR S.A. i GK PFR za rok 2021 | Rozdział 2: Dane ekonomiczno-finansowe

ze startem naboru wniosków ruszyła kampania informacyjna i eduka-
cyjna. W jej ramach w portalach internetowych, w prasie oraz w tele-
wizji ukazały artykuły przygotowane przez Departament Komunikacji 
Korporacyjnej PFR dotyczące zasad i sposobu wnioskowania o Tar-
czę. Relacje z konferencji prasowej inaugurującej możliwość składa-
nia wniosków znalazły się m. in. w czołowych telewizjach, gazetach 
codziennych oraz portalach poświęconych gospodarce.

Powyższym działaniom towarzyszyła kampania reklamowa. W jej 
ramach reklamy Tarczy pojawiły się w prasie codziennej oraz na naj-
ważniejszych stronach internetowych poświęconych gospodarce. 
Towarzyszyła im kampania radiowa w: RMF FM, Polskim Radiu, Radiu 
Wnet i Radiu Warszawa. 

Natomiast 24 lutego 2021 r. ruszyła ogólnopolska kampania promo-
cyjna dotycząca rządowej Tarczy Antykryzysowej, którą przygotowały 
wspólnie: ARP, BGK, PKO BP, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
PFR oraz ZUS. Spoty wyemitowano w TV, Internecie oraz wybranych 
stacjach radiowych. Kampania trwała do końca marca. Przygotowano 
dwa spoty reklamowe przedstawiające problemy polskich przedsię-
biorców w następstwie pandemii COVID-19. W obu filmach odpowie-
dzią na te trudności jest sprawnie i szybko działająca rządowa Tarcza 
Antykryzysowa, której częścią była Tarcza Finansowa PFR.

Kolejny etap kampanii promocyjnej Tarczy Finansowej rozpoczął się 
w listopadzie 2021 r. Jego zadaniem było poinformowanie o terminie 
startu rozliczeń Tarczy Finansowej 2.0, zapewnienie terminowego roz-
liczenia Tarczy Finansowej oraz poinformowanie o możliwości korzy-
stania z innych programów realizowanych przez PFR, w szczególności 
PPK, PFR Green Hub i innowacje oraz wsparcie dla Samorządów.

Charakterystycznym elementem spotu jest wykorzystanie znanego 
utworu Michała Lorenca pt. Taniec Eleny z filmu Bandyta.

We wszystkich mediach kampania osiągnęła wyższy od przewidy-
wanej zasięg. Kampania przyczyniła się również do osiągnięcia celów 
biznesowych – wysokiego stopnia rozliczeń Tarczy Finansowej 2.0.

II odsłona kampanii „Ja zostaję!”
23 marca br. rozpoczęła się emisja spotów w ramach kolejnej odsłony 
kampanii promującej Pracownicze Plany Kapitałowe pod hasłem 
„Ja zostaję!”.

Kampania była skierowana przede wszystkim do pracowników 
uczestniczących w IV etapie wprowadzania PPK, z podmiotów 
zatrudniających poniżej 20 osób oraz jednostek sektora finansów 
publicznych. To ok. 6 mln potencjalnych uczestników PPK.
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Bannery reklamujące kampanię „Ja zostaję!”
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W reklamie przedstawiono realnych uczestników programu, któ-
rzy są zadowoleni z jego efektów i osiągniętych zysków, swoistych 
ambasadorów PPK. Właśnie takie osoby wypowiadają się o korzy-
ściach uczestnictwa w PPK w spotach, które emitowano w telewizji 
i internecie, a także w radiu. Kampanię opracował zespół DKK PFR 
oraz dział marketing PFR Portal PPK. 

Pozostałe działania marketingowe i komunikacyjne
W 2021 r. działania komunikacyjne PFR zostały zdominowane przez 
kwestie związane w realizacją programu Tarczy finansowej dla 
MMŚP. Wpłynęła na nie również sytuacja epidemiczna. Większość 
konferencji prasowych i spotkań z mediami została zorganizowana 
zdalnie. W komunikacji wykorzystywane były materiały filmowe, rela-
cje online oraz infografiki.

W 2020 r. większość wydarzeń konferencyjnych takich jak kongresy 
i konferencje poświęcone sprawom gospodarczym została odwo-
łana lub przeniosła się do świata wirtualnego. Jednym z nielicznych 
wydarzeń „na żywo” było Forum Ekonomiczne w Karpaczu. GK PFR 
była jego partnerem. Dzięki temu przedstawiciele PFR uczestniczyli 
w wielu panelach dyskusyjnych i debatach na tematy powiązane 
z działalnością Grupy oraz gospodarką.

W obszarze działania Departamentu Komunikacji Korporacyjnej PFR 
znajduje się również organizacja procesu komunikacji wewnętrz-
nej skierowanej do pracowników. Jest ona prowadzona przede 
wszystkim za pośrednictwem Intranetu PFR, regularnego newslet-
tera, wydarzeń z udziałem pracowników i ich rodzin oraz kampa-
nii informacyjnych. Wydarzenia z fizycznym udziałem pracowników 
z powodu pandemii zostały ograniczone. Część z nich przeniesiono 
do świata wirtualnego. Taki charakter miało m. in. tradycyjne spo-
tkanie strategiczne pracowników GK PFR, które odbyło się w lutym 
2021 r. W jego ramach przedstawiono postępy w realizacji strategii 
dokonane przez wszystkie spółki wchodzące w skład GK PFR oraz 
najciekawsze projekty realizowane w poszczególnych spółkach. 
Na zakończenie spotkania odbył się wykład Piotra Koniecznego 

z portalu Niebezpiecznik.pl, który w zabawny sposób przedstawił 
zagrożenia czyhające na pracowników korporacji w sieci. Taka tema-
tyka wykładu wynikała z wyraźniej rosnącej ilości ataków mających 
na celu wyłudzenie informacji od pracowników PFR lub przedosta-
nie się do wewnętrznej sieci komputerowej PFR. 

2. KOSZTY USŁUG PRAWNYCH
Koszty usług prawnych poniesione przez PFR w 2021 r. wynio-
sły około 14 mln zł (tabela 9). Obejmowały one w szczególności: 
(i) koszty zewnętrznego doradztwa prawnego i transakcyjnego 
związanego z realizacją Tarcz finansowych PFR (stanowiących naj-
większą pozycję kosztową), (ii) koszty zewnętrznego doradztwa 
prawnego i transakcyjnego związanego z inwestycjami oraz bieżącą 
działalnością Spółki, w tym koszty sporządzania opinii prawnych oraz 
ekspertyz, (iii) reprezentowanie PFR w postępowaniach sądowych, 
administracyjnych lub sądowo-administracyjnych, (iv) koszty czyn-
ności notarialnych, opłat administracyjnych. 

W celu kontrolowania wydatków w przedmiotowym zakresie oraz 
wyboru optymalnego doradcy (m.in. pod kątem doświadczenia 
w danej dziedzinie prawa) wybór doradców prawnych przeprowa-
dzany jest w trybie konkurencyjnym, a wynagrodzenie w większości 
przypadków jest ustalane według stawek godzinowych przy jedno-
czesnym określeniu maksymalnej dopuszczalnej kwoty wynagro-
dzenia. Ukształtowanie zasad płatności w ten sposób, umożliwia 
bezpośredni i bieżący nadzór nad zleconymi pracami i wysokością 
ostatecznych kosztów oraz dokonywanie zapłaty wynagrodzenia 
za rzeczywiście wykonane czynności.

3.  KOSZTY USŁUG DORADZTWA 
ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM

Koszty PFR poniesione w 2021 r. na usługi doradcze związane 
z zarządzaniem wyniosły 2,2 mln zł (tabela 10). Na wskazaną kwotę 
składają się głównie koszty doradztwa prawnego, finansowego 
i podatkowego, które związane są z przeprowadzeniem transak-
cji inwestycyjnej.
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Tabela 9. Koszty usług prawnych

PFR – Koszty usług prawnych 01.01-31.12.2021

Koszty prawne związane z projektami 1 425 646

Wsparcie korporacyjne - koszty bieżącej obsługi prawnej 268 981

Wsparcie inwestycyjne - koszty bieżącej obsługi prawnej 49 235

Opłaty administracyjne, w tym opłata na rzecz Prokuratorii Generalnej 109 200

Koszty prawne związane z PPK -

Koszty prawne związane z Tarczą finansową PFR 12 212 836

Koszty ogółem 14 065 897

Tabela 10. Koszty usług doradztwa związanych z zarządzaniem

PFR – Koszty usług doradztwa związanych z zarządzaniem 01.01-31.12.2021

Usługi księgowe i podatkowe 2 144 322

Usługi przy transakcji dokapitalizowania 24 024

Koszty ogółem 2 168 346
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Zaangażowanie w przeciwdzia-
łanie skutkom kryzysu COVID-19
1.  PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH 

DZIAŁAŃ POMOCOWYCH (NA KONIEC 2021 R.)
W 2021 r. pandemia COVID-19 nadal była realnym zagrożeniem dla 
zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Odnotowano kolejne fale 
zachorowań. Pierwsza z nich zaczęła się jeszcze jesienią 2020 r. Jej 
szczyt przypadł na 7 listopada 2020 r., kiedy dobowa liczba nowych 
przypadków COVID-19 zbliżyła się do 28 tysięcy. Od tego momentu 
liczba nowych zachorowań zaczęła spadać, by na początku lutego 
spaść do ok. 6 tysięcy dziennie. Od tego momentu dynamika dzien-
nej liczby nowych przypadków znowu zaczyna rosnąć, by pod koniec 
marca 2021 r. przekroczyć 35 tysięcy. 

Przez cały ten okres obowiązywały obostrzenia gospodarcze, 
których celem było zapobieganie rozprzestrzenianiu się pande-
mii. Działalność branż takich jak: handel detaliczny, hotelarstwo, 
gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura, edukacja, 
działalność wystawiennicza, została mocno ograniczona. Normal-
nej działalności gospodarczej prowadzić nie mogły m.in.: galerie 
handlowe, sklepy budowlane, hotele, baseny czy instytucje kultury. 
Dlatego już 15 stycznia 2021 r. uruchomiono możliwość składania 
wniosków o subwencje w ramach Tarczy finansowej dla MMŚP 2.0. 
Możliwość składania wniosków o subwencje objęła przedsiębior-
stwa z 54 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku zamroże-
nia gospodarki, które miało miejsce jesienią 2020 r. Nabór wniosków 
zakończono 28 lutego, natomiast procedura odwoławcza zakoń-
czyła się 31 marca 2021 r. 

Tarcza finansowa dla MMŚP 2.0 korzystała z podobnych rozwiązań 
informatycznych co Tarcza finansowa dla MMŚP 1.0. Z tą jednak róż-
nicą, że system weryfikował jeszcze zgodność deklarowanego przez 
przedsiębiorcę wpisu do Polskiej Klasyfikacji Działalności z danymi 
zawartymi w rejestrach rządowych oraz z listą PKD, którą obejmo-
wało wsparcie.

Różne natomiast były kryteria przyznania subwencji w obu progra-
mach. Inaczej definiowano beneficjentów programu, a poza tym 
podniesione zostały progi strat notowanych przez przedsiębior-
ców (z 25% do 30% i z 50% do 60%). Ponadto ograniczona została 
maksymalna kwota subwencji dla przedsiębiorstw, które już otrzy-
mały wsparcie w Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0 (do 72 tys. zł dla 
mikrofirm i 144 tys. dla średnich przedsiębiorstw).

W drugiej odsłonie programu wnioski również składano przez systemy 
bankowości elektronicznej 16 banków komercyjnych i większości 
spółdzielczych. Dzięki sprawdzonemu systemowi informatycznemu 
wdrożenie Tarczy finansowej dla MMŚP 2.0 nie było tak dużym 
obciążeniem dla organizacji, jak pierwsza odsłona programu. Jed-
nak podobnie wysoko ocenili ją polscy przedsiębiorcy, którzy pod-
kreślali, że wsparcie było udzielane równie szybko.

Łącznie w ramach Tarczy finansowej PFR dla MMŚP 2.0 wypłacono 
kwotę 7,1 mld zł, która została rozdzielona pomiędzy 47 tysięcy firm 
(ok. 40 tysięcy mikrofirm i 7 tysięcy MŚP). Szacuje się, że program 
pozwolił uratować ok. 363 tysięcy miejsc pracy.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

348 136
beneficjentów

47 677 
beneficjentów

60,3 mld zł
wypłaconych 
subwencji

7,1 mld zł
wypłaconych 
subwencji

3,13 mln 
ochronionych miejsc  

pracy

363 tys. 
ochronionych miejsc  

pracy

576 tys. zł
średnia kwota 
subwencji  
dla MŚP

69 tys. zł
średnia kwota 
subwencji dla  

mikrofirm

530 tys. zł
średnia kwota 
subwencji  
dla MŚP

81 tys. zł
średnia kwota 
subwencji dla  

mikrofirm

Tarcza 
finansowa dla MMŚP 1.0

Tarcza 
finansowa dla MMŚP 2.0
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Tarcza finansowa dla MMŚP  
według województw

kujawsko-pomorskie

2,9 mld zł
16 695 firm

274,4 mln zł
2 003 firmy

mazowieckie

11,3 mld zł
54 920 firm

1,3 mld zł
7 792 firmy

łódzkie

3,7 mld zł
22 420 firm

339,7 mln zł
2 860 firm

świętokrzyskie

1,6 mld zł
9 941 firm

181 mln zł
1 250 firm

małopolskie

6,1 mld zł
35 331 firm

1 mld zł
6 379 firm

śląskie

7,2 mld zł
42 171 firm

opolskie

1,3 mld zł
7 762 firmy

134,9 mln zł
938 firm

708,2 
mln zł

5 463 firmy

dolnośląskie

4,1 mld zł
24 757 firm

592,2 mln zł
3 628 firm

wielkopolskie

7,1 mld zł
40 150 firm

601,2 mln zł
4 518 firm

pomorskie

4,1 mld zł
22 839 firm

552 mln zł
3 187 firm

zachodniopomorskie

2,2 mld zł
13 510 firm

432,9 mln zł
2 422 firmy

lubuskie

1,5 mld zł
9 125 firm

130,5 mln zł
1 120 firm

warmińsko-mazurskie

1,7 mld zł
10 397 firm

199,8 mln zł
1 349 firm

podlaskie

1,4 mld zł
7 443 firmy

118,8 mln zł
816 firm

lubelskie

2,3 mld zł
14 585 firm

239,3 mln zł
1 858 firm

podkarpackie

2,7 mld zł
16 075 firm

306,3 mln zł
2 094 firmy

3,7 mld zł
22 420 firm

339,7 mln zł
2 860 firm

Tarcza 1.0

Tarcza 2.0
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2.  UMORZENIA SUBWENCJI W TARCZY 
FINANSOWEJ DLA MMŚP 1.0 I 2.0

PFR rozpoczął realizację Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0 w kwiet-
niu 2020 r. Zgodnie z zasadami tego programu rok po wypłacie sub-
wencji przedsiębiorca miał możliwość złożyć wniosek o umorzenie 
całości lub części subwencji. W efekcie 30 kwietnia 2021 r. rozpo-
czął się proces przyjmowania tych wniosków. Część przedsiębior-
ców dostała od PFR informację o proponowanej kwocie umorzenia 
obliczonej na podstawie m.in. faktu utrzymania działalności gospo-
darczej oraz utrzymanego poziomu zatrudnienia. Na bazie tego 
oświadczenia przedsiębiorca mógł przygotować i odesłać informa-
cję o wartościach, które jego zdaniem powinny być brane pod uwagę 
przy obliczeniu wartości zwracanej subwencji. Dodatkowo przedsię-
biorcy, którzy otrzymali wsparcie w ramach Tarczy finansowej dla 
MMŚP 2.0, mogli ubiegać się o umorzenie 100% subwencji wypła-
conej w ramach Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0.

Procesy rozliczenia i spłaty subwencji były zadaniami nowymi dla 
PFR. Dlatego konieczne było utworzenie w strukturze PFR jednostek 
organizacyjnych, które zajęły się obsługą tych procesów. W efek-
cie utworzono Departamenty Obsługi Rozliczeń oraz Windykacji. 
Zadaniem pierwszego z nich było zagregowanie źródeł informacji 
o rozliczeniach i harmonogramie spłaty oraz porównanie ich ze spły-
wającymi z banków raportami o faktycznie przekazanych spłatach. 
W przypadku zaległości taka informacja przekazywana była Depar-
tamentowi Windykacji, którego zadaniem było podjęcie działań pro-
wadzących do terminowego regulowania należności przez dłużnika.

Łącznie w Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0 umorzono subwencje 
o wartości 36,8 mld zł, czyli 61% z 60,3 mld zł, które zostały wypła-
cone przedsiębiorcom w programie. Umorzenia otrzymało 97,9% 
podmiotów, które dostały subwencje, czyli prawie 341 tysięcy firm.

W przypadku Tarczy finansowej dla MMŚP 2.0 proces umorzeń 
na poziomie technicznym wyglądał podobnie jak w Tarczy 1.0. Zmienił 
się jednak termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu (nie następo-

wał po roku od uzyskania subwencji), obowiązkowe było złoże-
nie oświadczenia oraz zmieniły się zasady umorzenia, które były 
pochodną kryteriów naboru. 

Rozliczenia Tarczy 2.0 odbywały się w dwóch terminach:

Rozliczenia małych i średnich firm: od 18 listopada 2021 r. 
do 15 stycznia 2022 r. W tym okresie PFR udostępnił w bankowości 
elektronicznej formularz oświadczenia o rozliczeniu, na podstawie 
którego przedsiębiorca mógł dokonać rozliczenia subwencji. Ponie-
waż wiele firm nie zdążyło złożyć oświadczenia, PFR kilkakrotnie 
przedłużył możliwość składania oświadczeń. 

Rozliczenia mikrofirm: w 2021 r. trwały przygotowania do urucho-
mienia procesu rozliczeń. Podobnie jak w przypadku rozliczenia 
małych i średnich firm PFR przedłużył możliwość składania oświad-
czeń dla mikrofirm. W okresie od 19 stycznia do 28 lutego 2022 r. 
PFR udostępnił w bankowości elektronicznej formularz oświadcze-
nia o rozliczeniu dla mikrofirm, na podstawie którego przedsiębiorca 
mógł dokonać rozliczenie subwencji. 

3. WSPARCIE DLA DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW
9 czerwca 2020 r., po zakończeniu procesu notyfikacji oraz w ocze-
kiwaniu na otrzymanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej doty-
czącej instrumentu pomocowego finansowania kapitałowego, PFR 
uruchomił proces składania wniosków w ramach Tarczy finansowej 
dla dużych firm (TFDF). Był to pierwszy w krajach Unii Europejskiej 
tak rozbudowany program pomocy publicznej dla dużych przed-
siębiorstw, tj. zatrudniających powyżej 249 osób lub osiągających 
roczny obrót za 2019 r. powyżej 50 mln euro oraz posiadających 
w 2019 r. sumę bilansową większą niż 43 mln euro. W ramach pro-
gramu zagwarantowano także możliwość ubiegania się o wsparcie 
finansowe przez małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające okre-
ślone warunki.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

161 
firm  

beneficjentów

5,8 mld zł
udzielonego 
finansowania

36,8 mld zł 
(61%)
kwota umorzeń w Tarczy 1.0

6,2 mld zł 
(87,3%)*
kwota umorzeń w Tarczy 2.0

120 tys. 
ochronionych 

miejsc pracy

0,8 mld zł
kwota umorzeń  
(13,4%)

Tarcza 
finansowa dla dużych firm

*  Prognoza umorzeń dla Tarczy finansowej dla MMŚP 
2.0 (uwzględniono poziom umorzeń dla mikroprzedsię-
biorstw przy założeniu redukcji zatrudnienia analogicz-
nym do poziomu z programu 1.0) oraz Tarczy finansowej 
dla dużych firm.
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W skład TFDF weszły następujące instrumenty finansowe:

 ■ pożyczki płynnościowe, preferencyjnie oprocentowane, o łącznej 
wartości 10 mld zł, których celem było zabezpieczenie płynności 
przedsiębiorstw. Pożyczki te mogły być udzielane na okres do 4 lat 
(wydłużone następnie decyzją Komisji Europejskiej do 6 lat), zaś 
maksymalna wartość pożyczki mogła wynieść 1 mld zł;

 ■ pożyczki preferencyjne, będące rekompensatą szkód poniesio-
nych na skutek decyzji administracyjnych i restrykcji sanitarnych 
związanych z COVID-19, o łącznej wartości 7,5 mld zł. Analogicznie 
jak pożyczki płynnościowe, mogły być udzielane na okres do 4 lat 
(wydłużone następnie decyzją Komisji Europejskiej do 6 lat), 

do kwoty 750 mln zł, z możliwością umorzenia do 75% warto-
ści pożyczki;

 ■ instrumenty kapitałowe, w tym obligacje zamienne i podwyższenia 
kapitału o łącznej wartości 7,5 mld zł, których celem była poprawa 
struktury kapitałowej przedsiębiorstw, naruszonej na skutek pan-
demii COVID-19. Instrumenty kapitałowe mogły być udzielane 
do kwoty 1 mld zł, w dwóch trybach: (i) w reżimie pomocy publicz-
nej lub (ii) na zasadach rynkowych.

Wnioski w programie mogły być składane poprzez formularz on-line, 
dostępny na stronie internetowej PFR. Obsługę rozliczenia zawar-
tych umów powierzono PKO Bankowi Polskiemu S.A.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Porównanie kluczowych zmian nowego instrumentu Tarczy finansowej dla dużych firm 
(Pożyczka preferencyjna 2.0, wprowadzona w 2021 roku):

Pożyczka preferencyjna 1.0  
(dotychczasowa)

Pożyczka preferencyjna 2.0  
(nowy instrument wprowadzony w 2021 roku)

Beneficjenci programu Duże przedsiębiorstwa, MŚP 
o określonych parametrach 
(>100 mln zł przychodów 2019 oraz 
>150 pracowników) (tzw. „Duże MŚP”)

Tylko duże przedsiębiorstwa; poza dotychczasowymi wyłączeniami 
sektorowymi, wyłączone dodatkowo firmy transportowe i związane 
z infrastrukturą transportową gdzie szkoda przekracza 4 mln euro mie-
sięcznie; beneficjentami mogą być spółki, których działalność została 
de iure lub de facto zakazana poprzez działania polskich władz

Maksymalny okres szkody marzec – sierpień 2020 listopad 2020 – kwiecień 2021

Indywidualny okres szkody Od 1 marca do momentu wyga-
śnięcia ostatniej prze-
słanki powodującej szkodę

Wiele indywidualnych okresów szkody w ramach określonych przesłanek

Uwzględnienie częściowych  
restrykcji

Dopuszczone, zastosowa-
nie do de cyzji beneficjenta

Brak możliwości uwzględnienia restrykcji częściowych 

Kwalifikacja do programu: minimum 50% działal-
ności objęta restrykcjami całkowitymi

Korekta IFRS16 Brak zapisów Dopuszczalne korekty związane z IFRS16 – w prak-
tyce zwiększające wartość szkody

Kalkulacja szkody Negatywna EBITDA spółki w okre-
sie od 1 marca 2020 roku do momentu 
ustania ostatniej z restrykcji

Objęcie restrykcjami co najmniej 50% działalności.

Negatywna EBITDA w okresach objętych restrykcjami w poszcze-
gólnych segmentach działalności objętych restrykcjami (w poszcze-
gólnych terminach i lokalizacjach geograficznych)

Kalkulacja szkody  
powyżej 4 mln euro  
 miesięcznie

Brak szczegółowych zapisów W przypadku gdy szkoda przekracza 4 mln euro miesięcznie, kalkula-
cja powinna odnosić się do czynników ekonomicznych wpływających 
na niższe wyniki operacyjne (analiza ogólnego spadku popytu, wyż-
szej niechęci konsumentów do zakupów, zasad dystansowania spo-
łecznego). Taki powinien zostać wyłączony z kalkulacji szkody.

Status złożonych wniosków – liczba 
(stan na 10 lutego 2022 r.)
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PRZEPROCESOWANE WNIOSKI

 Tarcza 1.0  Tarcza 2.0

Status złożonych wniosków – kwoty wnioskowane 
i wypłaty (stan na 10 lutego 2022 r.)

odrzucone
i rezygnacje: 11,1 mld zł

wnioski w analizie: 
0,6 mld zł

Wypłacone środki: 
3,7 mld zł

Pozostające do wypłaty: 
0,1 mld zł
Redukcja: 
2,5 mld zł

Łączna wnioskowana kwota: 18,2 mld zł
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TFDF wymagała indywidualnej, szczegółowej analizy każdego przed-
siębiorstwa, z akcentami położonymi na m.in.: spełnianie warunków 
udziału w programie, przeprowadzenie uproszczonych badań due 
diligence, analizę projekcji finansowych, czy zabezpieczenie zwrotu 
udzielonego finansowania.

Program pierwotnie zakładał wypłatę środków do 31 grudnia 2020 r., 
natomiast w związku z kolejną falą pandemii i tym samym koniecz-
nością udzielenia przedsiębiorstwom dodatkowego wsparcia Polska 
podjęła rozmowy z Komisją Europejską zmierzające do wydłużenia 
obowiązywania antycovidowych programów pomocowych, w tym 
TFDF. Efektem rozmów była decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2020 r. 
przedłużająca m.in. możliwość wypłaty środków w ramach instru-
mentów do 30 czerwca 2021 roku. Osobną decyzją z dnia 1 marca 
2021 r. możliwość podpisania umów pożyczek płynnościowych 
została wydłużona do 31 grudnia 2021 r., zaś możliwość wypłaty 
środków do 31 marca 2022 r. – w ramach notyfikacji obniżona została 
również wysokość oprocentowania. 

Okres składania wniosków dla czterech powyższych instrumentów 
zakończył się w 30 kwietnia 2021 r.

Biorąc pod uwagę kolejne fale pandemii COVID-19 i związane z nimi 
kolejne restrykcje administracyjne, pod koniec 2020 r. państwo pol-
skie rozpoczęło dodatkowo rozmowy z Komisją Europejską doty-
czące uruchomienia nowego instrumentu obsługiwanego przez 
PFR – Pożyczki Preferencyjnej 2.0 (adresującej restrykcje admini-
stracyjne w okresie od 1 listopada 2020, do, ostatecznie, 30 kwiet-
nia 2021 r.). W dniu 17 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała 
decyzję zatwierdzającą nową pomoc. Składanie wniosków o nowy 
instrument było możliwe do końca września 2021 r., podpisanie umów 
do 31 grudnia 2021 r., a wypłaty do 31 marca 2022 r. W osobnej decy-
zji Komisji Europejskiej z 22 grudnia 2021 roku terminy na podpisanie 
umów i wypłaty środków zostały wydłużone o trzy miesiące (odpo-
wiednio do 31 marca 2022 r. i 30 czerwca 2022 r.).

Do 31 grudnia 2021 roku w ramach wszystkich instrumentów 
TFDF złożonych zostało łącznie 612 wniosków na łączną kwotę 
około 18,2 mld zł, w tym:

 ■ dla 168 wniosków na łączną kwotę 6,3 mld zł podjęto pozytywne 
decyzje komitetu ds. udzielania finansowania. Łączna rekomendo-
wana kwota dla tych wniosków wyniosła 3,8 mld zł (40% redukcji 
odniesieniu do kwot wnioskowanych). 3,7 mld zł zostało wypła-
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Wybrani beneficjenci programu Tarczy 
finansowej dla dużych firm na koniec 2021 r.

JSW S.A. 
1 173,6 mln zł

Polska Grupa  
Górnicza S.A. 
1 000,0 mln zł

Empik S.A. 
52,7 mln zł

Międzynarodowe Targi  
Poznańskie Sp. z o.o. 

52,4 mln zł

Enter Air Sp. z o.o. 
365,1 mln zł

CCC.EU Sp. z o.o. 
71,3 mln zł

Nowa Itaka Sp. z o.o. 
58,2 mln zł

Venezia Oganowska 
Nachiło Sp. J. 

45,6 mln zł

KROSS S.A. 
45,0 mln zł

Mosty Łódź S.A. 
43,0 mln zł
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cone przedsiębiorcom, a pozostałe 0,1 mld zł było na etapie speł-
niania warunków zawieszających;

 ■ 286 wniosków na łączną kwotę 7,5 mld zł (47% całkowitej liczby zło-
żonych aplikacji) zostało odrzuconych na różnym etapie analizy. 
Najczęstszą przyczyną odrzucenia był brak spełnienia wymagań 
formalnych programu, tj.: (i) brak tzw. „Szkody COVID” (według 
definicji programu), w tym ze względu na polepszenie sytuacji 
finansowej, (ii) brak zapotrzebowania płynnościowego oraz (iii) 
dostępność innych źródeł finansowania zewnętrznego;

 ■ 82 wnioskodawców na łączną kwotę 3,6 mld zł zrezygnowało 
z udziału w programie na różnym etapie analizy. Najczęstszą przy-
czyną rezygnacji było pozyskanie finansowania z innych źródeł 
oraz brak zgody na niektóre obostrzenia związane z programem 
i wyrażone w zapisach umowy pożyczki (w tym w szczególności, 
w zakresie dystrybucji dywidend w okresie korzystania z instru-
mentu pomocowego);

 ■ 76 wniosków dużych firm było w procesie analizy, z których 
wszystkie zostały złożone we wrześniu 2021 r. i dotyczyły Pożyczki 
preferencyjnej 2.0.

Informacje o wszystkich przyznanych pożyczkach w ramach TFDF 
znajdują się na stronie internetowej PFR.

Proces umorzenia wierzytelności pożyczkowych, zgodnie z decy-
zją Komisji Europejskiej, Regulaminem Wsparcia, a także indywidu-
alnymi zapisami umów pożyczek preferencyjnych obejmował analizę 
wstępną i pogłębioną. Ostateczna kwota „ex post” faktycznej szkody 
COVID została określona na podstawie zaudytowanych sprawoz-

dań finansowych za 2020 rok, a maksymalna kwota umorzenia nie 
mogła być wyższa niż niższa z dwóch kwot, tj. 75% kwoty udzielo-
nej pożyczki oraz 75% faktycznej szkody COVID. 

Do 31 grudnia 2021 r. umorzone zostały wierzytelności 96 benefi-
cjentów na łączną kwotę 519 mln zł. Kwota umorzenia stanowi 66% 
kwoty udzielonych pożyczek preferencyjnych.

4. WSPARCIE DLA PLL LOT
Pandemia COVID-19 wywołała poważne zakłócenia w transporcie 
i turystyce, w tym powstanie luki płynnościowej i kapitałowej w Pol-
skich Liniach Lotniczych LOT S.A. Narodowy przewoźnik samodziel-
nie, tj. bez zewnętrznego wsparcia finansowego ze strony Skarbu 
Państwa, mimo podejmowanych działań wewnętrznych, nie był 
w stanie ich uzupełnić.

Ze względu na powyższe, 21 grudnia 2020 r. Rada Ministrów przy-
jęła program wsparcia PLL LOT, stanowiący kompleksową pomoc dla 
polskiego narodowego przewoźnika w walce ze skutkami COVID-19, 
a 22 grudnia 2020 roku Komisja Europejska zatwierdziła pakiet 
wsparcia dla PLL LOT, obejmujący m.in. pożyczkę PFR na jego rzecz. 
Biorąc pod uwagę niezwykle istotną rolę firmy w polskim systemie 
transportowym oraz jej wpływ na gospodarkę kraju, podjęta została 
decyzja o dokapitalizowaniu PLL LOT z budżetu państwa w wyso-
kości maksymalnie 250 mln euro oraz o udzieleniu pożyczki przez 
PFR w wysokości 1,8 mld zł.

31 grudnia 2020 r. PFR wypłacił na rzecz PLL LOT ok. 900 mln zł pierw-
szej transzy pożyczki w ramach rządowego programu pomocowego. 
Druga transza w wysokości ok. 900 mln zł została wypłacona PLL 
LOT 22 stycznia 2021 r. Otrzymane wsparcie pozwoliło zapewnić 
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spółce utrzymanie płynności i stosownego poziomu kapitałów nie-
zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej. Ostateczna 
spłata finansowania udzielonego PLL LOT przez PFR planowana 
jest na 30 grudnia 2026 r.

5. FINANSOWANIE PROGRAMÓW POMOCOWYCH
W celu sfinansowania programów pomocowych PFR wyemitował 
w latach 2020-2021 obligacje na łączną kwotę 73,9 mld zł. Zesta-
wienie poszczególnych emisji ujęte zostało w poniższej tabeli: 

Lp. emisji  
obligacji ISIN

Skrócona nazwa 
obligacji

Wielkość nominalna 
emisji (kapitał)

1 PLPFR0000019 PFR0324 16 325 000 000,00

2 PLPFR0000027 PFR0325 18 500 000 000,00

3 PLPFR0000035 PFR0925 15 175 000 000,00

4 PLPFR0000043 PFR0627 10 000 000 000,00

5 PLPFR0000050 PFR0330 2 000 000 000,00

6 PLPFR0000068 PFR1227 500 000 000,00

7 PLPFR0000076 PFR0927 2 000 000 000,00

8 PLPFR0000084 PFR092027 900 000 000,00

9 PLPFR0000092 PFR0827 5 250 000 000,00

10 PLPFR0000050 PFR0330B 1 250 000 000,00

11 PLPFR0000100 PFR0228 1 000 000 000,00

12 PLPFR0000118 PFR0228B 1 000 000 000,00

Łącznie 73 900 000 000,00

Szczegółowe warunki poszczególnych emisji zostały zawarte 
w publikowanych przez PFR listach emisyjnych: 

 ■ Emisja PFR0324 z 27 kwietnia 2020 r.: 16 325 sztuk obligacji o łącz-
nej wartości nominalnej 16 325 000 000 zł, oprocentowanych 
stawką 1,375% i terminie wykupu 29 marca 2024 r.; 

 ■ Emisja PFR0325 z 8 maja 2020 r.: 18 500 sztuk obligacji o łącznej 
wartości nominalnej 18 500 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,625% i terminie wykupu 31 marca 2025 r.; 

 ■ Emisja PFR0925 z 22 maja 2020 r. 15 175 sztuk obligacji o łącznej 
wartości nominalnej 15 175 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,625% i terminie wykupu 22 września 2025 r.; 

 ■ Emisja PFR0627 z 5 czerwca 2020 r. 10 000 sztuk obligacji o łącznej 
wartości nominalnej 10 000 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,750% i terminie wykupu 7 czerwca 2027 r. 

 ■ Emisja PFR0330 z 5 czerwca 2020 roku 2 000 sztuk obligacji 
o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 zł, oprocentowanych 
stawką 2,000% i terminie wykupu 5 marca 2030 r.; 

 ■ Emisja PFR1227 z 10 grudnia 2020 r.: skierowana do Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EIB), 500 sztuk obligacji o łącznej warto-
ści nominalnej 500 000 000 zł, oprocentowanych stawką 1,400% 
i terminie wykupu 10 grudnia 2027 r.; 

 ■ Emisja PFR0927 z 14 grudnia 2020 r.: 2 000 sztuk obligacji o łącz-
nej kwocie nominalnej 2 000 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,500% i terminie wykupu 30 września 2027 r.; 

 ■ Emisja PFR092027 z 23 grudnia 2020 r.: 900 sztuk obligacji o łącz-
nej wartości nominalnej 900 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,375% i terminie wykupu 30 września 2027 r. 

 ■ Emisja PFR0827 z 15 stycznia 2021 r.: 5 250 sztuk obligacji o łącznej 
wartości nominalnej 5 250 000 000 zł, oprocentowanych stawką 
1,375% i terminie wykupu 30 sierpnia 2027 r.; 

 ■ Emisja PFR0330B z 3 lutego 2021 r.: 1 250 sztuk o łącznej warto-
ści nominalnej 1 250 000 000 zł oprocentowanych stawką 2,000% 
i terminie wykupu 5 marca 2030 r.; 

 ■ Emisja PFR0228 z 5 lutego 2021 r.: skierowana do Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego EIB), 1 000 sztuk obligacji o łącznej warto-
ści nominalnej 1 000 000 000 zł, oprocentowanych stawką 1,300% 
i terminie wykupu 5 lutego 2028 r.; 

 ■ Emisja PFR0228B z 12 lutego 2021 r.: skierowana do Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI), 1 000 sztuk obligacji o łącznej warto-
ści nominalnej 1 000 000 000 zł, oprocentowanych stawką 1,375% 
i terminie wykupu 12 lutego 2028 r.

6.  WPŁYW NA POZIOM ZATRUDNIENIA 
W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW

W ostatnich kwartałach widoczny jest wzrost różnicy między stopą 
zatrudnienia w Polsce a przeciętną stopą zatrudnienia w strefie 
euro. W trzecim kwartale 2021 r. wynosiła ona dla Polski 76,1%, pod-
czas gdy w krajach eurozony wskaźnik ten osiągnął wartość 73,5%. 
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Na wykresie porównującym te dane widoczny jest wyraźnie głęb-
szy spadek stopy zatrudnienia w strefie euro w pierwszym kwartale 
2021 r. Opisywana sytuacja obrazuje między innymi efekty działa-
nia Tarcz Finansowych, których głównym celem była ochrona miejsc 
pracy w sektorze przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach Tarcz finansowych zostało udzielone przedsię-
biorstwom, które zatrudniały łącznie ponad 3,2 mln pracowników. 
Szacuje się, że bez programu spadek zatrudnienia wyniósłby blisko 
900 tys. zamiast 272 tysięcy w II kw. 2020 r. Oznacza to, że Tarcza 
uratowała około 600 tysięcy miejsc pracy. W efekcie 90% benefi-
cjentów programu utrzymało zatrudnienie, a biorąc pod uwagę dane 
na koniec lutego 2022 r. – zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
wzrosło o 30 tys. osób, czyli o 4 pp. 

Warto zwrócić również uwagę na drugą wartość, która świadczy 
o skuteczności programów. Spośród ponad 353 tys. firm, które otrzy-
mały subwencję w ramach Tarcz, tylko 186 czyli 0,05% nie zdołało 
poradzić sobie w sytuacji gospodarczej, która była następstwem 
pandemii COVID-19. 

7. KOSZTY OBSŁUGI TARCZ FINANSOWYCH 
Od samego początku prac nad realizacją programów Tarcz finanso-
wych Spółka kładła nacisk na utrzymanie transparentności podej-
mowanych działań. Pomimo tego, że etap udzielania finansowania 
w ramach Tarcz już się zakończył, to zarówno obsługa spłat sub-

wencji przez przedsiębiorstwa, jak i obligacji wyemitowanych przez 
PFR, będą kontynuowane w kolejnych latach. 

Koszty realizacji programu z perspektywy Skarbu Państwa można 
podzielić na umorzenia części udzielonych subwencji, koszt odse-
tek od obligacji, z których finansowany był program, a także koszt 
obsługi programu, tj. koszt wynagrodzenia PFR, z którego pokry-
wana jest organizacja programu oraz pozostałe koszty bezpośrednio 
ponoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Warty podkre-
ślenia jest fakt, że banki obsługujące wypłaty subwencji i realizację 
spłat regularnych nie pobierały opłat z tego tytułu. Podsumowując, 
koszt programu z perspektywy finansów publicznych w perspekty-
wie 10 lat wyniesie mniej niż 2% PKB.

Wszystkie odsłony Tarcz finansowych charakteryzowały się olbrzy-
mią skalą obsługi operacyjnej. W obu programach kierowanych 
do MMŚP wpłynęło ponad 628 tys. wniosków, spośród których 63% 
zostało rozpatrzonych pozytywnie. Większość decyzji negatywnych 
wynikała z wystąpienia błędów formalnych we wnioskach, co auto-
matycznie było weryfikowane przez systemy analityczne. Warto 
zwrócić również uwagę na ogrom pracy wymaganej do przeprowa-
dzenia postępowań wyjaśniających – 25 tys. zgłoszeń z etapu wnio-
skowania (w programach Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0 i 2.0) oraz 
43 tys. postępowań wszczętych w Tarczy finansowej 1.0 na etapie 
umorzeń subwencji (w programie Tarczy finansowej dla MMŚP 1.0).
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Wartość programu

100 mld zł
Wartość obligacji 
wyemitowanych przez PFR

73,90 mld zł
Wartość przekazana do firm

73,22 mld zł
Umorzenia

43,88 mld zł
Pożyczki i subwencje do spłaty

29,34 mld zł

Łączne koszty obsługi programu 

1,69 mld zł
1,69% wartości programu

Koszty bezpośrednie MRiT

0,24 mld zł łącznie
0,24% wartości programu

Wynagrodzenie PFR 

150 mln zł rocznie 
(1,45 mld zł)
1,45% wartości programu

Łączne koszty odsetek od obligacji

6,53 mld zł
8,8% wartości wyemitowanych obligacji

Struktura kosztów obsługi Tarczy 
finansowej poniesionych przez PFR

Koszty obsługi programu dla PFR
Bez uwzględnienia kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację programu

Koszty telekomunikacyjne 
i informatyczne

21%
Koszty usług 

prawno-podatkowych

59%
Pozostałe  

koszty

20%
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Podsumowanie działalności 
inwestycyjnej
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Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

4,1 mld zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

190 mln zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

257 mln zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

360 mln zł

zainwestowanych w projekty dla firm 
z obszarów: energetyki, przemysłu, 
infrastruktury, biotechnologi

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

1,25 mld zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

300 mln zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

130 mln zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

1,7 mld zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

135 mln zł

Wartość zaangażowania 
PFR lub Funduszy:

77 mln zł

Wybrane inwestycje bezpośrednie 
i funduszowe PFR na koniec 2021 roku

>11 mld zł
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1. INWESTYCJE KAPITAŁOWE I INFRASTRUKTURALNE
W obszarze inwestycji działalność PFR w 2021 roku dotyczyła 
wszystkich elementów procesu inwestycyjnego: pozyskiwania 
nowych projektów, budowy wartości istniejących spółek portfelo-
wych jak i wyjścia z inwestycji.

CCC / eObuwie
We wrześniu 2021 roku fundusz zarządzany przez PFR udzielił finan-
sowania w łącznej kwocie 360 mln zł spółce CCC S.A. wchodzącej 
w skład Grupy CCC. Jest ona jednym z największych europejskich 
graczy w segmencie obuwia. Grupa posiada ponad 80 platform 
e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach pod markami CCC, 
eobuwie.pl, Modivo i DeeZee. Od maja 2021 r. spółka ta poprzez 
sieć sklepów HalfPrice rozwija sprzedaż również w segmencie off-
-price. CCC S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie od 2004 r. Udzielone wsparcie pomogło zapewnić dłu-
goterminowe finansowanie dalszego rozwoju Grupy oraz wzmocnić 
akcjonariat na poziomie bardzo innowacyjnej i dynamicznie rosną-
cej w skali międzynarodowej firmy eobuwie.pl. 

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem oraz 
Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju
W grudniu 2021 roku PFR nabył od Banku Gospodarstwa Krajowego 
za kwotę 2,2 mld zł certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych: Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN 
(„FSMnW”) oraz Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN 
(„FSMdR”), stając się jedynym inwestorem obu funduszy. Trans-
akcja wpisuje się w strategię Grupy PFR na lata 2020-2025, która 
zakłada m.in. realizację inwestycji mieszkaniowych. Strategia Grupy 
PFR nawiązuje do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
której celem jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów miesz-
kańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze 
społecznym, ekonomicznym i terytorialnym, a jednocześnie do pro-
jektu strategicznego jakim jest Narodowy Program Mieszkaniowy.

Działalność nabytych funduszy wpisuje się w inicjatywy prorozwo-
jowe GK PFR, ograniczające deficyt mieszkań na rynku, oraz długo-

terminowy rozwój rynku najmu z docelową możliwością wykupienia 
mieszkań przez najemców. FSMnW, obecny w dużych aglomera-
cjach miejskich, zarządza obecnie ok. dwoma tysiącami mieszkań, 
a kolejne sześćset jest na etapie budowy lub planowania. Z kolei 
FSMdR, działający w mniejszych ośrodkach miejskich oraz współ-
pracujący z lokalnymi gminami, zarządza ok. tysiącem mieszkań, 
a kolejne ok. dziewięć tysięcy jest na etapie budowy lub planowania.

Funduszami FSMnW oraz FSMdR zarządza PFR Nieruchomości S.A., 
spółka z Grupy Kapitałowej PFR.

PESA
W 2021 roku PFR kontynuował wsparcie spółki PESA Bydgoszcz S.A. 
w procesie optymalizacji działalności operacyjnej. Zapewniona sta-
bilność finansowa umożliwiła koncentrację na poprawie procesów 
wewnętrznych, wyników finansowych oraz dalszym rozwoju pro-
duktów i technologii.

Według wstępnych danych w 2021 r. sukcesywnie poprawiały się 
wyniki finansowe oraz wskaźniki efektywności PESA. Po raz pierw-
szy od wielu lat część produktów dostarczona została przed termi-
nami sprzedaży. Spółka kontynuowała rozwój produktowy oraz prace 
nad pojazdami z napędem wodorowym, w tym pierwszą w Polsce 
lokomotywą wodorową. Pracowano również nad nowymi rodzinami 
pojazdów, przy uwzględnieniu nowych technologii wytwarzania, 
nowych napędów oraz mając na uwadze niższe koszty wytwarzania. 
Dodatkowo, wspólnie ze spółką NEWAG S.A. zawiązane zostało kon-
sorcjum w celu realizacji potencjalnego, unikalnego projektu dostawy 
pojazdów typu tzw. push-pull wraz z lokomotywami.

Polskie Koleje Linowe 
Intensywne działania portfelowe podjęte zostały także w Polskich 
Kolejach Linowych S.A. Pomimo bezpośredniego wpływu pandemii 
COVID-19 na działalność firmy, w 2021 roku spółka prowadziła reali-
zację trzech projektów inwestycyjnych: 
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 ■ Zapora w Solinie – budowa kolei gondolowo-widokowej (plano-
wane uruchomienie ośrodka zgodnie z harmonogramem w poło-
wie 2022 roku), 

 ■ Palenica w Szczawnicy – rozbudowa budynku restauracyjno-ho-
telowego przy dolnej stacji kolei krzesełkowej (projekt zrealizo-
wany i oddany do eksploatacji w lipcu 2021 roku), 

 ■ Góra Parkowa w Krynicy-Zdroju – modernizacja budynku górnej 
stacji kolei torowej.

W 2021 roku rozpoczęto również realizację kolejnego dużego pro-
jektu inwestycyjnego – restauracji z własną produkcją piwa rze-
mieślniczego przy dolnej stacji kolei na Gubałówkę (planowane 
zakończenie realizacji w 2023 roku).

Terminal kontenerowy DCT w Gdańsku
W 2021 roku terminal kontenerowy DCT w Gdańsku kontynuował 
stopniowy wzrost wolumenu przeładunków oraz dalszą poprawę 
wyników finansowych. Odbywało się to pomimo niestabilności 
wymiany międzynarodowej z uwagi na pandemię COVID-19 oraz 
blokadę Kanału Sueskiego przez kontenerowiec „Ever Given”. 
Po pierwszym kwartale 2021 roku DCT stał się największym por-
tem kontenerowym na Morzu Bałtyckim (po raz pierwszy w histo-
rii), wyprzedzając Sankt Petersburg.

Ze względu na ciągły wzrost wolumenu przeładunków DCT kontynu-
ował prace w zakresie projektu dalszej rozbudowy mocy przeładun-
kowych w oparciu o nowy, powstający na Morzu Bałtyckim terminal 
T3 (zwiększający moce przerobowe DCT o 1,5 miliona kontenerów 
rocznie), w tym prace dotyczące umowy dzierżawy, finansowania 
dłużnego, prac projektowych, pozwoleń administracyjnych oraz 
wyboru wykonawców. 

Rail Capital Partners
W 2021 roku RCP, spółka udostępniająca lokomotywy przewoźni-
kom kolejowym, odnotowała dwukrotny wzrost floty do poziomu 
40 lokomotyw (w tym zakończone zostały odbiory 12 lokomotyw 

nabytych w ramach dofinansowania ze środków Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko). Obserwowane jest istotne 
zainteresowanie ofertą RCP, które potwierdzone jest bardzo wysoką 
liczbą wypożyczonych lokomotyw. 

PFR Life Science
W 2021 roku PFR Life Science (PFR LS) kontynuował aktywne 
zarządzanie portfelem, z naciskiem na inwestycję w Mabion S.A., 
który rozszerzał dotychczasową działalność o usługi kontrakto-
wego wytwarzania i rozwoju produktów leczniczych. Istotnym 
wydarzeniem była również nowa inwestycja PFR LS w spółkę Pro-
teon Pharmaceuticals S.A., lidera w rozwijaniu produktów leczenia 
i żywienia zwierząt hodowlanych opartych na bakteriofagach (wiru-
sach atakujących bakterie). Inwestycja PFR LS została zrealizowana 
w ramach rundy finansowania, w ramach której spółka pozyskała ok. 
100 mln zł od grupy międzynarodowych inwestorów w celu sfinanso-
wania planów rozwojowych w zakresie R&D, rozbudowy mocy pro-
dukcyjnych oraz aktywnego wejścia na globalne rynki. Zespół PFR 
LS kontynuuje również aktywne mapowanie rynku i identyfikację 
kolejnych celów inwestycyjnych. 

Elektrownia Jaworzno (wyjście z inwestycji)
Innym istotnym wydarzeniem 2021 roku było wyjście Funduszu FIIK, 
którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR, z inwestycji 
w mniejszościowy pakiet udziałów spółki będącej operatorem bloku 
energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III (projekt 
realizowany wspólnie z Tauron Polska Energia S.A.). Na skutek reali-
zowanego przez Tauron w grupie kapitałowej procesu uporządko-
wania struktury własnościowej jednostek węglowych (jako element 
realizacji rządowego programu utworzenia Narodowej Agencji Bez-
pieczeństwa Energetycznego) Tauron zaproponował Funduszowi 
FIIK odkup jego udziałów w spółce projektowej. Transakcja została 
zawarta w dniu 22 grudnia 2021 roku.

2. FUNDUSZ EKSPANSJI ZAGRANICZNEJ
Zarządzany przez PFR TFI Fundusz Ekspansji Zagranicznej współ-
finansuje inwestycje polskich firm za granicą. Fundusz oferuje wie-
loletnie, stabilne finansowanie kapitałowe i dłużne na zasadach 
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PFR Life Science zainwestował w spółki: Mabion S.A. oraz Proteon Pharmaceuticals S.A.
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rynkowych. Co istotne, fundusz dzieli ryzyko biznesowe zagranicz-
nej inwestycji z polską spółką w proporcji do swoich udziałów lub 
zaangażowania dłużnego. Fundusz Ekspansji Zagranicznej wypełnia 
lukę na rynku kapitałowym, oferując finansowanie odpowiadające 
na potrzeby przedsiębiorców – każdorazowo jego rodzaj, wielkość 
i czas są dopasowywane do modelu działania polskiego partnera 
oraz jego strategii na zagraniczny biznes.

Udział funduszu w transakcjach zwiększa możliwości polskich firm 
w zakresie inwestycji kapitałowych typu greenfield i brownfield, jak 
również transakcji M&A, pozwala im pozyskać finansowanie na nowe 
przedsięwzięcia. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne odgrywają 
bardzo istotną rolę w budowaniu globalnych łańcuchów wartości. 
Wspierając inwestycje zagraniczne, fundusz pomaga budować war-
tość polskich firm, a tym samym przyczynia się do zwiększenia kon-
kurencyjności polskiej gospodarki. 

W 2021 r. fundusz współpracował z trzema polskimi partnerami przy 
pięciu projektach: 

Fundusz podjął kolejną wspólną inwestycję z grupą Elemental Hol-
ding przy akwizycjach na rynku amerykańskim. 
Branża: recykling metali strategicznych
Kraj inwestycji: USA 

W 2021 r. Fundusz współpracował z grupą w przejęciu udziałów 
w dwóch amerykańskich spółkach: Maryland Core oraz Legend Smel-
ting and Recycling. Obie działają w branży recyklingu metali stra-
tegicznych i mają silną pozycję na rynku amerykańskim. W sumie 
fundusz zaangażował się w pięć projektów tej spółki, z których 
trzy dotyczą rynku amerykańskiego. Wybór kierunku ekspansji był 
w przypadku tej spółki podyktowany przede wszystkim jego wiel-
kością. Stany Zjednoczone mają największy rynek recyklingu kata-
lizatorów, z około 40% udziałem w rynku światowym. Obecność 
Elemental w tym kraju przybliża polską spółkę do realizacji stra-
tegicznego celu, jakim jest osiągnięcie pozycji światowego lidera 
w branży recyklingu metali strategicznych i urban mining.

Fundusz udzielił finansowania dłużnego na rozwój projektów 
zagranicznych Victoria Dom 
Branża: deweloperska 
Kraj inwestycji: Niemcy 
Finansowanie z funduszu: 10 mln euro 

Na początku 2021 r. Victoria Dom S.A. uzyskała z Funduszu Ekspan-
sji Zagranicznej pożyczkę na dalszy rozwój działalności na rynku 
niemieckim. Środki przeznaczone są na zakup gruntów inwestycyj-
nych w atrakcyjnych lokalizacjach w Berlinie i w Lipsku. W związku 
ze zwiększeniem skali realizowanych projektów, pod koniec 2021 r. 
fundusz podjął decyzję o rozszerzeniu współpracy i zwiększeniu 
ekspozycji dłużnej łącznie do 10 mln euro. 

Z punktu widzenia spółki, Niemcy są bardzo ważnym, perspektywicz-
nym kierunkiem, stanowiącym uzupełnienie działalności dewelopera 
w Polsce. Realizacja projektów za granicą pozwala spółce posze-
rzać kompetencje, co wspiera rozwój całej grupy. Wiele funkcjonal-
ności i rozwiązań stosowanych w niemieckich projektach deweloper 
wdraża również w inwestycjach prowadzonych na krajowym rynku. 

Fundusz podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia udzia-
łów w Laude Assets – spółce zależnej Laude Smart Intermodal
Branża: logistyczna 
Kraj inwestycji: Niemcy
Całkowita kwota inwestycji: 20 mln euro 
Finansowanie z funduszu: 10 mln euro 

Pod koniec 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej sfinalizował prace 
związane z projektem współfinansowania inwestycji Laude Smart 
Intermodal w Niemczech i podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą 
objęcia udziałów w spółce zależnej Laude Assets GmbH z siedzibą 
w niemieckim Essen, która będzie skupiać aktywa i świadczyć usługi 
intermodalne na terenie Niemiec i Europy Zachodniej.

Transport intermodalny wykazuje duży potencjał wzrostu, zwłaszcza 
w wymiarze międzynarodowym. W związku z tym fundusz pozytyw-
nie ocenił projekt i zdecydował o zaangażowaniu w projekt zwią-
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Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI rozpoczął wspólną inwestycję na rynku amerykańskim z firmą Elemental Holding (fot. Elemental Holding)
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zany z uruchomieniem nowych połączeń w kolejnych krajach Europy 
Zachodniej. Wykorzystanie modelu biznesowego sprawdzonego 
na rynkach takich jak Rosja i Ukraina pozwoli spółce na szybszy roz-
wój i zwiększenie dywersyfikacji przychodów.

Na koniec 2021 r. w portfolio Funduszu Ekspansji Zagranicznej znaj-
dowały się inwestycje zrealizowane w sześciu krajach świata. 

3. INWESTYCJE W AKTYWA PUBLICZNE
PFR TFI oprócz nadzoru nad podmiotami z Grupy Kapitałowej PFR, 
którym powierzyło zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego nie-
których funduszy zamkniętych, samodzielnie zarządza płynnością 
tych funduszy oraz częścią portfela złożoną z aktywów publicznych, 
dokonując inwestycji na rynkach. Za obszar ten odpowiada Depar-

tament Zarządzania Funduszami Aktywów Niepublicznych. W jego 
ramach monitorowane są lokaty w Bank Ochrony Środowiska S.A., 
Rafako S.A. i Ferrum S.A. notowane na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. W 2021 r. jedną z najważniejszych inicjatyw było zaangażo-
wanie w proces restrukturyzacji Rafako S.A.

4. INWESTYCJE SAMORZĄDOWE
W 2021 r. obszar inwestycji samorządowych PFR zrealizował ze środ-
ków FIS FIZAN trzy transakcje inwestycyjne na łączną kwotę ok. 
80 mln zł. Wszystkie trzy transakcje były inwestycjami w spółki 
celowe partnerów prywatnych, którzy wygrali postępowania prowa-
dzone przez podmioty samorządowe na wybór partnera prywatnego 
celem realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego (PPP):

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Fundusz Ekspansji Zagranicznej PFR TFI podpisał umowę inwestycyjną dotyczącą objęcia udziałów w niemieckiej spółce Laude Assets z branży logistycznej

Lokalizacje inwestycji Funduszu Ekspansji Zagranicznej

Guatemala

Niemcy USA Litwa Rumunia Chorwacja Grecja

WARTOŚĆ PORTFELA:

ponad 
75 mln euro

WARTOŚĆ INWESTYCJI, 
W KTÓRYCH UCZESTNICZY 

FUNDUSZ:

260 mln euro

INWESTYCJE

w 6 krajach
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 ■ Dobra Energia dla Olsztyna, spółka realizująca projekt budowy 
i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania odpadów 
(ITPO) o przepustowości 110 tys. ton RDF rocznie, w rezulta-
cie którego możliwa będzie utylizacja odpadów z województwa 
mazurskiego wraz z odzyskiem energii oraz głęboka moderniza-
cja systemu ciepłowniczego miasta Olsztyna;

 ■ dwie spółki celowe partnerów prywatnych realizujące projekty 
budowy płatnych parkingów w centrach dużych miast Polski.

Inwestycje FIS FIZAN zostały ustrukturyzowane jako zapewnienie 
długu podporządkowanego spółkom celowym partnerów prywat-
nych. Zrealizowane inwestycje zapewniły funduszowi FIS FIZAN 
zwiększenie marżowości w stosunku do wcześniej realizowanych 
inwestycji.

Powyższe transakcje zwiększyły łączną liczbę inwestycji FIS FIZAN 
do 12. Całkowita wartość środków uruchomionych z funduszu wynio-
sła na koniec 2021 r. 435 mln zł.

Portfel FIS w trakcie 2021 r. w dalszym ciągu okazywał się odporny 
na kryzys wywołany pandemią COVID-19. 

W ubiegłym roku kontynuowano realizację umowy z Ministerstwem 
Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Na jej podstawie PFR dora-
dza JST i innym podmiotom publicznym w przygotowaniu i realizacji 
projektów infrastrukturalnych w oparciu o formułę PPP. Na koniec 
2021 r., w efekcie analiz i decyzji partnerów publicznych, PFR konty-
nuował doradztwo w dwóch postępowaniach PPP mających na celu 
realizację projektów o wartości kilkuset mln zł. Powinny one popula-
ryzować partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce oraz dodatkowo 
zapewniać przyszły strumień projektów – celów inwestycji dla FIS. 

Priorytetem w obszarze inwestycji samorządowych było także 
poszukiwanie nowych, strategicznych kierunków działania o cha-
rakterze powtarzalnym, szczególnie w kontekście PFR Green Hub, 
w ramach którego kontynuowano zainicjowane w 2020 r. dwa pro-
jekty horyzontalne: 

 ■ program „Ciepło z odpadów” we współpracy z Ministerstwem Kli-
matu, MFiPR oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego celem jest opracowanie 
rozwiązań dotyczących inwestycji w utylizację odpadów; 

 ■ pilotażowy program poprawy efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych we współpracy z NFOŚiGW. Obydwie inicjatywy 
są kontynuowane w 2022 roku. 

Owocem inicjatywy „Ciepło z odpadów” była inwestycja w projekt 
instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie oraz 
wypracowanie strumienia projektów ITPO w Polsce, w których FIS 
upatruje możliwości inwestycyjnych w perspektywie najbliższych 
kilku lat. 

Z kolei pilotażowy program poprawy efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych we współpracy z NFOŚiGW został urucho-
miony w 2021 r. i oczekuje się, że w perspektywie kolejnych dwóch 
lat zaowocuje zgłoszeniami wnioskodawców, które przyniosą nowe 
możliwości inwestycyjne dla FIS.

Obszar inwestycji samorządowych, podobnie jak w 2020 r., włączył 
się również w realizację Tarczy finansowej dla dużych firm, spośród 
których wiele współtworzyło razem z samorządami atrakcyjną ofertę 
dla przedsiębiorców i mieszkańców (takich jak np. hotele, uzdrowi-
ska, obiekty infrastruktury transportowej, firmy przewozowe, firmy 
wystawiennicze). 
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Budowa ITPO w Olsztynie

łączne nakłady inwestycyjne projektów 
zainicjowanych przez FIS w 2021 r.

Inwestycja
Łączne nakłady inwe-
stycyjne projektu

Dobra Energia dla Olsztyna 860 mln zł

Parking w Warszawie przy pl. Powstańców  
Warszawy

> 70 mln zł

Parkingi w Łodzi >100 mln zł
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5. GREEN HUB
PFR Green Hub jest strategicznym programem PFR. Jego celem 
jest wsparcie transformacji energetycznej Polski poprzez inwesty-
cje na warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego. 
Program składa się z dwóch podstawowych elementów: wiedzy 
i kapitału. 

W najbliższej dekadzie transformacja energetyczna będzie jednym 
z największych wyzwań stojących przed polską gospodarką. PFR 
Green Hub integruje działalność instytucji publicznych, samorządów 
i firm obecnych na rynku energetycznym, aby dążyć do rozwoju pol-
skiego łańcucha wartości i wpływać na poprawienie jakości życia 
Polaków. Dostarcza finansowania projektom osadzonym w obsza-
rze szeroko rozumianej transformacji energetycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju OZE i nowych technologii, a także gospo-
darki obiegu zamkniętego.

PFR Green Hub skupia ekspertów działających na pograniczu ener-
getyki, marketingu, gospodarki odpadami oraz finansów. Posiadają 
oni unikalne kompetencje, aby pomagać nie tylko przedsiębiorcom, 
ale również samorządom w realizacji ich planów związanych z trans-
formacją energetyczną.

Zgodnie z misją Programu powstała oferta produktowa w każdym 
z czterech filarów wsparcia, która określiła instrumenty finansowe 
dla poszczególnych grup odbiorców.

PFR Green Hub zapewnia rozwiązania obniżające cenę energii 
elektrycznej dla biznesu:

 ■ finansowanie najnowocześniejszej infrastruktury energetycznej 
zasilającej polską gospodarkę w zieloną energię;

 ■ wsparcie samorządów w wykorzystaniu potencjału energetycz-
nego odpadów poprzez obniżenie ich negatywnego wpływu na śro-
dowisko i optymalizację kosztów ich transportu;

 ■ rozwiązania lokalnych problemów energetycznych związanych z niską 
emisją, rosnącymi kosztami ciepła oraz zagospodarowania odpadów. 

Korzyści ze współpracy w ramach PFR Green Hub:
 ■ rozwój współpracy z bankami, korzystając z najlepszych praktyk 
nabytych podczas wdrażania Tarczy finansowej dla dużych firm;

 ■ merytoryczna i biznesowa ocena inwestycji, która wspomaga inwe-
storów poszukujących dodatkowego finansowania;

 ■ komercjalizacja technologii, które dotychczas nie funkcjonowały 
w oparciu o zasady rynkowe;

 ■ uzupełnienie prywatnych inwestycji kapitałem osadzonym w pol-
skich wartościach.

PFR Green Hub angażuje się w takie inwestycje jak:
 ■ biogazownie rolnicze,
 ■ instalacje fotowoltaiczne (PV),
 ■ farmy wiatrowe,
 ■ instalacje hybrydowe wykorzystujące więcej niż jedną techno-
logię OZE,

 ■ zielony transport zasilany OZE,
 ■ instalacje termicznego przekształcania odpadów,
 ■ magazyny energii wspomagające integrację OZE z siecią,
 ■ rozwiązanie przemysłowe niezbędne dla transformacji energe-
tycznej związanej z OZE (łańcuch wartości),

 ■ rozwój produktów i usług dla biznesu i lokalnych społeczności 
w obszarze transformacji energetycznej,

 ■ zamykanie luki kapitałowej dla scale-upów sektora green-tech 
poprzez dedykowany FoF w oparciu o PFRV.

W 2021 roku, w ramach PFR Green Hub PFR uruchomił program 
„Zielona energia dla biznesu” skierowany do inwestorów z branży 
fotowoltaicznej i wiatrowej. Program kierowany jest dla projektów nie-
będących beneficjentami systemu wsparcia, sprzedających energię 
elektryczną na zasadach rynkowych. Rolą PFR jest wsparcie finan-
sowe w formie pożyczki podporządkowanej lub udział w roli partnera 
kapitałowego dla inwestora i banku. PFR w ten sposób wypełniania 
lukę inwestycyjną wynikającą z oczekiwań banku co do wkładu wła-
snego inwestora. Pilotażowa faza programu, w której zaangażowa-
nie finansowe PFR wynosi 300 mln zł, oferuje rynkowi finansowanie 
oparte na ryzyku rynkowym.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

pożyczki podporządkowanej,  
która uzupełnia kapitał inwestora, 
otwierając finansowanie bankowe

Inwestycje pośrednie

Inwestycje bezpośrednie

Zielony system 
innowacji

Inwestycje 
samorządowe

podwyższenia kapitału spółki, 
zabezpieczającego środki niezbędne do rozwoju 

przez inwestora nowych projektów

PFR Green Hub finansuje projekty niezbędne 
do transformacji polskiej energetyki w formule:
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PFR Green Hub: Cztery filary wsparcia
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Działania PFR Ventures w obszarze Green Hub
Z początkiem 2021 roku, uruchomiony został nowy program zarzą-
dzany przez PFR Ventures – PFR Green Hub FoF. To część projektu 
PFR Green Hub, która skupia się na zasileniu kapitałem funduszy VC. 
Na pieniądze mogą liczyć zespoły, które mają doświadczenie w inwe-
stycjach związanych z transformacja energetyczną oraz w tzw. pro-
jekty z pozytywnym wpływem. 

6.  INWESTYCJE W FORMIE FUNDUSZU 
FUNDUSZY (FOF)

PFR Ventures jest ramieniem inwestycyjnym GK PFR dedykowanym 
alternatywnym inwestycjom venture capital (VC) i private equity (PE). 
Spółka zarządza funduszami funduszy, które do tej pory zapewniły 
środki dla 61 funduszy VC i PE. 

Intensywne zasiewanie
W 2021 roku, na polskim rynku VC zrealizowano 368 transakcji o cha-
rakterze preseed/seed. Blisko co 3 z nich odbywała się przy zaan-
gażowaniu funduszy z portfela PFR Ventures. Średnia wartość tych 
inwestycji to 3 mln zł – jest to istotna zmiana, ponieważ do tej pory 
na rynku w rundach preseed/seed dominowały fundusze z programu 
BRIdge Alfa, których maksymalny wkład mógł wynosić 1 mln zł. 

Rozkwit na lokalnym rynku VC
W 2021 roku polski rynek VC odnotował kolejny rekord finansowania. 
Do 379 spółek trafiło blisko 3,6 mld zł. Udział funduszy z portfela PFR 
Ventures w tej kwocie to blisko 20%. Jednocześnie około 1/3 transak-
cji (127 z 379) została zrealizowana właśnie przez te zespoły. Rośnie 
nie tylko sumaryczna wartość finansowania, ale zwiększa się też 
średnia kwota inwestycji. Na rynku widać też więcej spółek, które 
dynamicznie pozyskują kolejne rundy finansowania. 

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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Szczegółowe założenia dla funduszy VC można znaleźć na stronie PFR Ventures.
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[VC | Runda B | 95,9 mln zł]
Wspólna inwestycja funduszu z portfela PFR Ventures (Mon-
tis Capital) i PFR LifeScience. 
Technologia Proteon Pharmaceuticals pomaga w zmniejsze-
niu użycia antybiotyków w hodowli zwierząt oraz wspiera 
zrównoważoną produkcję białka i poprawę zdrowia ludzi. 
Firma rozwija i wprowadza na rynek całą gamę produktów, 
współpracując z światowymi liderami rynku karmy dla zwie-
rząt.

[VC | Runda seed | 20,4 mln zł]
Wspólna inwestycja funduszy z portfela PFR Ventures: SMOK 
Ventures i KnowledgeHub Starter.
Firma tworzy dachy solarne z oprogramowaniem wspiera-
jącym inteligentne zarządzanie energią. Spółka wytwarza 
i instaluje solarne dachy w nowych i remontowanych budyn-
kach m.in w: Polsce, Szwecji i Niemczech. SunRoof planuje 
uruchomienie platformy e-commerce, która umożliwi użyt-
kownikom sprzedaż nadwyżki energii. Start-up ma ambicje 
stać się europejskim odpowiednikiem Tesli na rynku dachów 
solarnych.

[PE | buyout | niejawne]
Inwestycja funduszu Innova z portfela PFR Ventures. 
Bielenda działa na rynku od 1990 roku i produkuje gamę 
kosmetyków o różnych zastosowaniach. W swoim portfolio 
ma ponad kilkaset produktów dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Inwestycja umożliwiła m.in. przejęcie dwóch marek od Orkla 
Group: Soraya i Dermika. Po połączeniu, spółki z grupy gene-
rują łączne przychody powyżej 200 mln zł rocznie.

Aktywnie 
inwestujące 
fundusze VC:

Aktywnie 
inwestujące 
fundusze PE:

Sfinansowane 
spółki:

Sfinansowane 
spółki:

Przykładowe 
inwestycje36

10

290

47

Blisko 300 inwestycji VC od 2019 roku
Od początku 2019 do końca 2020 roku fun-
dusze VC z portfela PFR Ventures dokonały 
148 inwestycji. W 2021 doszło blisko drugie tyle. 
Z każdym rokiem rynek finansowania młodych 
przedsiębiorstw przyśpiesza, a środki wprowa-
dzone przez PFR Ventures stymulują ten rozwój. 

PFR Ventures inwestuje również w fundusze 
private equity. Strategia zakłada zapewnienie 
środków na rozwój lokalnych zespołów zarzą-
dzających oraz ekspozycję Polski w najlepszych 
funduszach międzynarodowych. Docelowo 
inwestycje te nie tylko mają przynieść dobry 
zwrot, ale też zapewnić rozwój najlepiej pro-
sperujących firm z Polski.
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7. INWESTYCJE MIESZKANIOWE
PFR Nieruchomości S.A., działając na zlecenie PFR TFI, zarządza 
dwoma funduszami, tj. Funduszem Mieszkań na Wynajem FIZAN 
i Funduszem Mieszkań dla Rozwoju FIZAN, których spółki oferują pra-
wie 5 tys. mieszkań na wynajem. Razem Fundusze PFR są pionierami 
rynku najmu instytucjonalnego w Polsce i pozostają jego liderem. 
W 2021 roku w trakcie budowy znajdowało się ponad 2 tys. mieszkań.

Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem 
Powołany w 2013 roku Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem jest 
pierwszym w Polsce funduszem, którego inwestycje oferują stabilny 
i długoterminowy najem instytucjonalny mieszkań o wysokim stan-
dardzie w atrakcyjnych lokalizacjach. Najem odbywa się na zasa-
dach komercyjnych.

Pierwszą inwestycją uruchomioną przez Fundusz w 2015 roku były 
124 mieszkania przy ul. Saperskiej w Poznaniu. Dziś do dyspozycji 
najemców jest 2048 mieszkań w 17 lokalizacjach. Projekty Funduszu 
Sektora Mieszkań na Wynajem są realizowane głównie w najwięk-
szych polskich miastach – m.in.: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Katowicach, Gdańsku i Poznaniu. Latem 2021 roku Fundusz udostęp-
nił inwestycję w nowej lokalizacji przy ul. Wspólnej w Łodzi, gdzie 
znajduje się 80 mieszkań.

Oferta Funduszu Mieszkań na Wynajem to mieszkania wykończone 
pod klucz z w pełni wyposażonymi kuchniami i łazienkami, w budyn-
kach z garażami i komórkami lokatorskimi. W nieruchomościach 
spółek Funduszu funkcjonuje całodobowy serwis, który oferuje 
wsparcie w przypadku awarii lub usterek.

Oferta najmu skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i biz-
nesu. Korzystają z niej osoby, które pragną pozostać mobilne zawo-
dowo, jak i pracownicy delegowani. Poziom wynajęcia mieszkań 
na koniec 2021 roku przekraczał 96% wszystkich oferowanych lokali.

Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju 
Powołany w 2017 roku Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju inwe-
stuje poprzez swoje spółki w nieruchomości i jest elementem rynkowej 
części rządowego programu mieszkaniowego. Celem Funduszu jest 
wzrost wartości aktywów poprzez budowę i najem dostępnych cenowo 
mieszkań, także z opcją dojścia do własności. Inwestycje – realizowane 
na zasadach rynkowych – powstają głównie we współpracy z samorzą-
dami, ale także ze spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi.

Mieszkania powstające ze środków Funduszu Sektora Mieszkań dla 
Rozwoju są skierowane do szerokiej grupy społecznej. Szacuje się, 
że aż 40 proc. społeczeństwa to rodziny, które są zbyt zamożne, 
by kwalifikować się do otrzymania mieszkań wspomaganych, czyli 
socjalnych i komunalnych, a jednocześnie nie posiadają zdolności 
kredytowej pozwalającej na samodzielny zakup mieszkania. Przy 
naborze do mieszkań brane są pod uwagę kryteria społeczne usta-
lane przez lokalny samorząd, a także zdolność czynszowa ubiega-
jących się o najem mieszkania.

Inwestycje Funduszu Mieszkań dla Rozwoju wpisują się w działania 
wspierające realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju, której celem jest tworzenie warunków dla wzrostu docho-
dów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności 
w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Rozwój Fun-
duszu może przyczynić się do przyspieszenia procesu dochodzenia 
do europejskiego standardu w dostępności mieszkań na wynajem. 
Co więcej, sprawi, że oferta rynkowa będzie lepiej dopasowana 
do oczekiwań społecznych, bo kierowana będzie nie tylko do osób 
najzamożniejszych, ale także do słabiej uposażonych, ale aktyw-
nych zawodowo Polaków. 

Inwestycje Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju powstają w całej 
Polsce, lecz preferowanymi lokalizacjami są miasta z istniejącym 
rynkiem mieszkań na wynajem. Pierwszą inwestycją w ramach ryn-
kowej części rządowego programu mieszkaniowego było 186 miesz-
kań w Białej Podlaskiej, które zostały przekazane najemcom w maju 
2018 roku. Na koniec 2021 roku Fundusz dysponował ponad trzema 
tysiącami mieszkań z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie –
zasiedlonymi lub w trakcie komercjalizacji. Znajdują się one w: Białej 
Podlaskiej, Jarocinie, Kępnie, Kępicach, Katowicach, Krakowie, Wał-
brzychu, Gdyni, Dębicy, Świdniku, Mińsku Mazowieckim, Łowiczu, 
Toruniu, Radomiu, Wrześni. Ponad 1,9 tysiąca mieszkań znajduje się 
w budowie w takich lokalizacjach jak: Katowice (ul. Korczaka), Wro-
cław (ul. Kolejowa), Oława, Sianów, Zgorzelec, Nowy Targ, Zamość 
czy Nakło nad Notecią.

8. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
W 2021 r. działalność inwestycyjna realizowana przez PFR była finan-
sowana ze środków własnych. W ramach umowy zawartej 7 czerwca 
2021 r. pomiędzy Skarbem Państwa a PFR, w wyniku objęcia akcji serii 
F spółka otrzymała wkład niepieniężny w postaci 6 600 000 zeroku-
ponowych obligacji o skróconej nazwie OF0423 i łącznej wartości 
nominalnej 6 600 000 tys. zł, których wartość według wyceny doko-
nanej przez Deloitte Advisory sp. z o. o. sp. k. wynosiła 6 587 882 
tys. zł. 3 marca 2021 roku obligacje OF0423 zostały zasymilowane 
z obligacjami o skróconej nazwie OK0423. W trakcie 2021 r. spółka 
sprzedała 5 492 408 obligacji po średniej cenie 993,36 zł, w 20 trans-
akcjach, realizując przy tym łączną stratę 26 352 tys. zł względem 
wyceny dokonanej przez Deloitte.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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Realizacja programu 
Pracowniczych Planów 
Kapitałowych (PPK)

1 19 instytucji finansowych posiadających w swojej ofercie fundusze lub subfundusze zdefiniowanej daty w każdej z ośmiu możliwych do analizy grup.

PPK jest dobrowolnym, prywatnym systemem długoterminowego 
oszczędzania wchodzącym w skład tzw. III filaru systemu emerytal-
nego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz 
państwo. Program został utworzony ustawą z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych, która weszła w życie 1 stycz-
nia 2019 roku. Za wdrożenie oraz ewidencjonowanie całego programu 
odpowiedzialny jest PFR oraz powołana w drodze art. 77 ustawy o PPK 
spółka zależna od PFR, tj. PFR Portal PPK sp. z .o.o. (PFR Portal PPK). 
Nadzór nad systemem sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Działalność instytucji wyznaczonej 
Kluczowym aspektem w kontekście Pracowniczych Planów Kapita-
łowych jest efektywność w zarządzaniu funduszami. PFR TFI osią-
gnęło wyniki zarządzania wyższe od średniej rynkowej. Sześć z ośmiu 
subfunduszy zajęło pierwsze miejsca w swoich grupach wśród kon-
kurencji1 – subfundusze o zdefiniowanej dacie 2065 nie zostały 
uwzględnione w zestawieniu, gdyż instytucje zarządzające PPK 
tworzyły je w 2021 r. w różnych terminach, co nie pozwala na ich 
porównanie w pełnym dwunastomiesięcznym okresie. Od początku 
działalności fundusz PFR PPK SFIO plasuje się na wysokich pozy-
cjach. Kluczem do osiągnięcia dobrego wyniku są m.in. odpowied-
nia decyzja dotycząca alokacji aktywów i aktywne dostosowywanie 
tej alokacji do zmian otoczenia rynkowego. Zarządzający w sposób 
systematyczny i zdyscyplinowany realizowali scenariusz zbudo-
wany na bazie otoczenia makroekonomicznego. 

Wyniki w okresie 30.12.2020 r. – 30.12.2021 r.
W specyficznych uwarunkowaniach rynku, które są pochodną pan-
demii i towarzyszących jej zjawisk na rynkach światowych, naj-
istotniejsze było utrzymywanie wysokiej alokacji w instrumentach 
akcyjnych, wysokiego udziału portfela obligacji korporacyjnych oraz 
budowanie portfela obligacji skarbowych o możliwie niskiej wrażli-
wości na zmiany stopy procentowej. W części akcyjnej kluczowe było 
wykorzystanie wpływu sytuacji makroekonomicznej na wybór branż.

Wypełniając zadania wynikające z roli instytucji wyznaczonej, PFR 
TFI zapewniło kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi pod-
miotów zatrudniających i uczestników, systemów informatycznych 
i efektywnego zarządzania środkami. Zespół ekspertów regional-
nych, którzy odpowiadają za kontakt z klientami z poszczególnych 
regionów Polski: północnego i centralnego, wschodniego oraz połu-
dniowego i zachodniego, zapewnia wsparcie merytoryczne dla obec-
nych oraz potencjalnych klientów, koordynuje proces wdrożenia 
programu, prowadzi szkolenia m.in. z obsługi systemów, a także 
upowszechniające wiedzę o PPK i systematycznym oszczędzaniu. 

Mimo że rolą PFR TFI jako instytucji wyznaczonej nie jest aktywne 
konkurowanie z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania klien-
tów, ale zapewnienie powszechnego dostępu do PPK i zabezpie-
czenie systemu, w 2021 r. zdecydowanie wzrosła liczba podmiotów 
zatrudniających obsługiwanych przez PFR TFI. Co więcej party-
cypacja wśród klientów PFR TFI jest wyższa od średniej dla rynku 
PPK i wynosi 37,2 proc. wobec 31,2 proc. Jest to wynikiem działań 
podejmowanych przez Departament Rozwoju i Operacji PPK oraz 
Biuro Marketingu i Komunikacji w obszarze upowszechniania wie-
dzy z zakresu PPK, budowania relacji z podmiotami zatrudniającymi 
i rozwijania świadomości potrzeby oszczędzania wśród podmiotów 
zatrudniających i osób zatrudnionych, a także wysokiej efektywności 
w zarządzaniu, którą potwierdzają wyniki osiągnięte przez Depar-
tament Zarządzania Funduszami i Aktywami. 

Wysoka partycypacja u klientów PFR TFI została doceniona w ramach 
inicjatywy Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Wśród laure-
atów jesiennej edycji programu znalazł się Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Janowie Lubelskim, w którym do PPK przystąpiło ponad 64% 
uprawnionych pracowników. O sukcesie PPK w tej instytucji zadecy-
dowały przede wszystkim dobra współpraca PFR TFI z ośrodkiem oraz 
innymi jednostkami podlegającymi Urzędowi Miasta Janów Lubelski.

1. ZASADY I GENEZA PROGRAMU
Podmiot zatrudniający, w porozumieniu z działającą u niego zakła-
dową organizacją związkową (a w razie jej braku – z reprezentacją 
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Stopy zwrotu dla subfunduszy PPK w 2021 r.

Zdefiniowana  
data PFR TFI

Średnia  
w grupie

Pozycja  
w grupie

2025 2,9% -0,6% 1/19

2030 8,5% 4,9% 1/19

2035 12,1% 9,8% 4/19

2040 14,7% 11,0% 1/19

2045 17,3% 14,3% 1/19

2050 17,5% 14,6% 3/19

2055 17,9% 14,5% 1/19

2060 20,3% 14,2% 1/19
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osób zatrudnionych), wybiera instytucję finansową, która otwiera pry-
watne rachunki PPK dla osób zatrudnionych. Pracodawca tworzy Pra-
cownicze Plany Kapitałowe, zawierając z instytucją finansową umowę 
o zarządzanie, a następnie – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – 
umowę o prowadzenie PPK. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla 
osoby zatrudnionej powoduje, że staje się ona uczestnikiem PPK. Pro-
wadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oferuje 19 rynkowych 
podmiotów zarządzających, które – aby mogły zarządzać oszczędno-
ściami uczestników – muszą stale spełniać wymagania ustawowe. Ofi-
cjalna lista instytucji oferujących zarządzanie PPK, wraz z ich ofertą, 
dostępna jest na portalu mojeppk.pl. 

Środki gromadzone w PPK lokowane są w specjalne fundusze, które 
dostosowują politykę inwestycyjną do wieku uczestnika (tzw. fun-
dusze zdefiniowanej daty). Koszty zarządzania oszczędnościami 
zgromadzonymi w PPK są zazwyczaj niższe niż w przypadku innych 
produktów inwestycyjnych. Rachunki Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych są zasilane wpłatami finansowanymi przez osobę zatrud-
nioną i podmiot zatrudniający oraz dopłatami od państwa (wpłata 
powitalna i dopłaty roczne). Wpłaty osoby zatrudnionej i podmiotu 
zatrudniającego są naliczane procentowo od wysokości wynagro-
dzenia, natomiast państwo przekazuje na rachunek PPK ustalone 
w ustawie o PPK kwoty, niezależne od dochodów uczestnika PPK. 
Podmiot zatrudniający i osoba zatrudniona finansują wpłaty podsta-
wowe oraz – jeśli tak zdecydują – wpłaty dodatkowe. 

PPK zostały wdrożone, aby zwiększyć bezpieczeństwo finansowe 
Polaków, wpłynąć na rozwój gospodarki, przedsiębiorstw oraz miejsc 
pracy, a także pomnażać prywatne oszczędności osób zatrudnionych.

2. PODSUMOWANIE PRAC NAD PPK W 2021 ROKU
W 2021 r. został zakończony ostatni etap wdrożenia PPK, obejmu-
jący największą grupę ponad 865 tys. podmiotów zatrudniających. 
Obowiązkiem utworzenia PPK zostały objęte podmioty zatrudniające, 
które zatrudniają nie więcej niż 19 osób zatrudnionych, oraz podmioty 
zatrudniające będące jednostkami sektora finansów publicznych. 

Do końca 2021 r. spółka PFR Portal PPK przeprowadziła 5728 szkoleń 
z zakresu PPK dla 169 426 osób, reprezentujących 40 913 podmioty 
zatrudniające. W samym 2021 r. odbyło się 1 778 szkoleń z zakresu 
PPK dla 59 418 osób. 

Zespół specjalistów PFR oraz PFR Portal PPK udzielili łącznie prawie 
6 tys. odpowiedzi na zapytania oraz pisma od uczestników rynku 
(z czego w 2021 r. ponad 2 tys.), opracował 574 publikacje (z czego 
w 2021 r. – 208), w tym: artykuły, broszury, poradniki PPK oraz 600 
innych materiałów merytorycznych o PPK (z czego w 2021 r. – 294). 
Przedstawiciele PFR oraz PFR Portal PPK uczestniczyli w 119 spo-
tkaniach (z czego w 2021 r. – 37) z Ministerstwem Finansów oraz 
Komisją Nadzoru Finansowego poświęconych wyjaśnianiu wątpli-
wości z zakresu PPK (w 2021 r. zostało opublikowanych 33 nowych 
zagadnień prawnych).

W 2021 r. portal MojePPK.pl miał 7,3 mln odsłon oraz 2,8 mln użyt-
kowników. 30 grudnia 2021 r. w ramach realizacji obowiązku określo-
nego w art. 77 ust. 3 pkt 4 Ustawy o PPK, PFR Portal PPK uruchomił 
na portalu MojePPK.pl funkcjonalność umożliwiającą udzielanie 
informacji uczestnikom PPK o wartości środków zgromadzonych 
na rachunkach PPK. Logowanie do serwisu jest możliwe z wyko-
rzystaniem serwisu Login.gov.pl - funkcjonalność znajduje się pod 
adresem https://rachunek.mojeppk.pl/.

W 2021 r. przeprowadzona została kampania reklamowa skierowana 
do pracowników pod hasłem „Zostałeś? Zyskałeś!”. Aby mogła ona dojść 
do skutku, konieczne było: przygotowanie reklamy do emisji w tele-

wizji ogólnopolskiej, realizacja spotów do kampanii radiowej, kampa-
nia internetowa wraz z publikacjami w mediach społecznościowych. 

Kampania reklamowa została zrealizowana we współpracy z PFR oraz 
Ministerstwem Finansów w terminie od marca do kwietnia 2021 r., 
a jej całkowity zasięg (3+) w telewizji wyniósł 12,5 mln widzów.

PFR Portal PPK przygotował także kampanię reklamową przezna-
czoną do emisji w Internecie, skierowaną do podmiotów zatrud-
niających. Jej celem było podkreślenie znaczenia podmiotów 
zatrudniających w promocji oszczędzania w PPK. W ramach kampanii 
reklamowej wyprodukowane zostały: spot radiowy, wywiady z pod-
miotami zatrudniającymi oraz grafiki do reklamy internetowej. Cał-
kowity zasięg kampanii w Internecie wyniósł 2,5 mln użytkowników.

Pracownicze Plany Kapitałowe w liczbach (stan na 31 grudnia 2021 r.):

 ■ 425,28 mln zł - zysk funduszy PPK od początku ich istnienia,

 ■ 7,63 mld zł - wartość aktywów netto zgromadzonych w fundu-
szach zdefiniowanej daty PPK,

 ■ 280,80 tys. firm prowadzi PPK,

 ■ 2,27 mln osób oszczędza w PPK.

3.  DALSZY ROZWÓJ SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO EWIDENCJI PPK

Planowe uruchomienie Centralnej Ewidencji PPK oznaczało zamknię-
cie pierwszego etapu projektu. Jego zakończenie pozwoliło na reje-
strację: podmiotów zarządzających instytucjami finansowymi (20), 
pracodawców (900 tys.), uczestników (ponad 13 mln uprawnionych) 
oraz składek przekazywanych na ich konta w centralnej bazie danych. 

Kolejnym etapem wdrożenia w obszarze informatycznym było uru-
chomienie hurtowni danych. Umożliwiło ono rozpoczęcie świadcze-
nia usług profesjonalnej analizy danych i raportowania na potrzeby 
PFR. Powstały tablice raportowe dla: rozliczeń finansowych, raporto-
wania do instytucji wskazanych w ustawie o PPK, czyli: Narodowego 
Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finanso-
wego, Państwowej Inspekcji Pracy. Hurtownia danych jest podsta-
wowym źródłem informacji dla wdrożonego wspólnie z PFR Portal 
PPK narzędzia umożliwiającego sprawdzenie uczestnikom tego pro-
gramu wartości zgromadzonych składek we wszystkich rejestrach 
PPK. Wdrożenie portalu rachunek.mojeppk.pl odbyło się zgodnie 
z zapisami ustawy 1 stycznia 2022 r. Dane gromadzone w Ewiden-
cji PPK są podstawą dla publikowanych w comiesięcznym wydaw-
nictwie „Biuletyn PPK” statystyk, analiz i opracowań. 

Upowszechnienie idei dodatkowego oszczędzania na jesień życia 
stało za uruchomieniem przez PFR nowego projektu o nazwie Cen-
tralna Informacja Emerytalna (CIE). Jego celem jest podniesienie wie-
dzy Polaków o: zasadach systemu zdefiniowanej składki, produktach 
emerytalnych oraz zgromadzonych środkach na indywidualnych kon-
tach emerytalnych. Zgodnie z założeniami ma być to system informa-
tyczny, który będzie zbierał informacje o zgromadzonych środkach 
emerytalnych we wszystkich programach i instytucjach emerytal-
nych działających w Polsce (ZUS, KRUS, PPE, PPK, OFE, IKE, IKZE). 
Ponadto, umożliwi wykonanie skomplikowanych wyliczeń i symu-
lacji dotyczących przyszłych świadczeń w oparciu o różne scena-
riusze i założenia definiowane przez użytkowników. Będą oni mieli 
możliwość skorzystania z szeregu usług w projektowanym systemie. 
Przewidywany termin uruchomienia CIE uzależniony jest od tempa 
prac nad ustawą, która określi szczegółowe zasady jego funkcjono-
wania, i szacowany jest na trzeci kwartał 2023 roku. 
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Działalność prorozwojowa
1.  ROZWÓJ INNOWACYJNOŚCI I KAPITAŁU 

LUDZKIEGO W POLSCE
 
1.1.  Działania na rzecz rozwoju innowacji 

w startupach oraz MŚP
W 2021 roku PFR kontynuował kluczowe inicjatywy rozwijające eko-
system innowacji w Polsce. Odbywało się to przede wszystkim 
poprzez budowanie nowych firm, pracę z przedsiębiorcami techno-
logicznymi oraz zwiększenie liczby potencjalnych przedsiębiorstw 
będących przedmiotem inwestycji PFR Ventures. Dynamiczny rozwój 
rynku VC w sektorze ClimateTech, wynikający m.in. z Europejskiego 
Zielonego Ładu i strategii funduszu PFR GreenHub, spowodował, 
że w realizowanych programach dodano nowy cel – przygotowanie 
nowego pokolenia innowatorów do wyzwań stojących przed firmami 
w dobie transformacji energetycznej i rozwoju zielonych technologii. 

„Szkoła Pionierów”
W 2021 roku flagowy program edukacyjny, realizowany wspól-
nie z firmą Allegro, po raz pierwszy został sprofilowany. W ramach 
tzw. zielonej edycji, nastawionej na tworzenie rozwiązań dla sze-
roko rozumianego sektora ekotech, zostały wydzielone trzy ścieżki 
wyzwań: zrównoważona logistyka, efektywna energetyka i świa-
doma konsumpcja. W dwuetapowym naborze wyłoniono 50 osób, 
które utworzyły 12 interdyscyplinarnych zespołów. Ich zadaniem było 
przygotowanie odpowiedzi na wybrane wyzwanie. Podczas niemal 
90 godzin warsztatów, zorganizowanych w trzytygodniowym cyklu, 
uczestnicy rozwijali nowoczesne kompetencje biznesowe i techno-
logiczne, równolegle korzystając ze wsparcia mentorów i ekspertów 
branżowych. Zespoły zaprezentowały wypracowane rozwiązania 

w trakcie Gali Finałowej, a najlepsze z nich otrzymały nagrody finan-
sowe o łącznej puli ponad 100 tys. zł.

Długoterminowym celem projektu jest budowanie tzw. pipeline’u inwe-
stycyjnego dla funduszy PFR Ventures. Po dotychczasowych czterech 
edycjach skuteczność programu została potwierdzona wsparciem 
i finansowaniem firm pionierów w wysokości ponad 120 mln zł.

W czerwcu 2021 roku opublikowany został także e-book Jak budu-
jemy start-upy?. Podręcznik tłumaczy, jak efektywnie stawiać pierw-
sze kroki na start-upowej scenie i na jakie obszary należy zwracać 
szczególną uwagę na drodze do sukcesu – uwzględniając m.in. budo-
wanie zespołu, marketing czy walidację pomysłu. Przygotowany 
został przez organizatorów „Szkoły Pionierów PFR” we współpracy 
z jego absolwentami oraz partnerem programu – Allegro. W publika-
cji pojawiają się także głosy ważnych postaci świata nauki i biznesu, 
m.in. prof. Olafa Żylicza – obecnego rektora Wyższej Szkoły Ban-
kowej, dr. Włodzimierza Świątka z SWPS, Marcina Tchórzewskiego 
– CEO i twórcy Coders Lab, czy Agnieszki Lewandowskiej, eduka-
torki i trenerki przedsiębiorczości oraz innowacji. 

„Firmy Jutra”
W ramach programu „Firmy Jutra” organizowanego przez PFR wspól-
nie z Google oraz Operatorem Chmury Krajowej blisko 16 tys. firm 
skorzystało ze szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw. Program dostarczył 
MŚP zaawansowanych materiałów i wsparcia edukacyjnego w zakre-
sie e-commerce i rozwiązań chmurowych. Pozwolił uczestniczącym 
firmom na zwiększenie ich przychodów, zamówień, liczby klientów 
lub na rozpoczęcie nowych projektów internetowych.
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Ponadto „Firmy Jutra” zapewniły efektywne szkolenia szerokiej gru-
pie mikro, małych i średnich firm zainteresowanych marketingiem 
online, biznesem i technologiami chmurowymi. Dodatkowo zaofe-
rował stałe wsparcie w formie konsultacji indywidualnych, webina-
riów, materiałów e-learningowych, w tym bezpłatnych szkoleń Lean 
Canvas, oferowanych przez PFR

Pierwsze dziesięć miesięcy programu podsumowało badanie IPSOS 
przeprowadzone wśród uczestników. Według 73% z nich przyczy-
nił się on do wzrostu sprzedaży i liczby składanych zamówień oraz 
zwiększania kompetencji cyfrowych. Potwierdzili oni także pozy-
tywny wpływ programu na proces zatrudnienia oraz rozwój ich 
kariery zawodowej. Zrealizowano 1898 indywidualnych konsulta-
cji chmurowych dla przedsiębiorstw. 78% badanych potwierdziło, 
że zwiększyła się ich świadomość możliwości zapewnianych przez 
chmury obliczeniowe, a 67% deklaruje zamiar zastosowania chmury 
w swoich firmach. 

Doświadczenia 2021 roku pozwoliły stworzyć nowy format programu 
w formie akademii: e-commerce, eksport i chmura. Będzie on kon-
tynuowany w 2022 roku.

„Projektanci Innowacji PFR” 
Na przełomie 2020 i 2021 roku odbyła się również kolejna, trzecia 
edycja programu „Projektanci Innowacji PFR”, współorganizowanego 
z Google. Był on cyklem warsztatów design thinking, bazujących 
na metodzie CSI Lab, która jest stosowana w Google przy tworze-
niu innowacyjnych produktów. W trzeciej edycji programu odbyło się 
71 warsztatów podstawowych oraz 48 warsztatów zaawansowa-
nych. W sumie zgromadziły one 2073 uczestników, których szkoliło 
22 trenerów. Całkowita liczba zgłoszeń do trzech edycji programu 
wyniosła zaś aż 5499. Program wraz z zakończeniem trzeciej edy-
cji został przekazany Fundacji PFR. 

Portal startup.pfr.pl
Nadal rozwijany był portalu startup.pfr.pl, który cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem. W ubiegłym roku odwiedziło go 308 tys. 
unikalnych użytkowników (230 tys. w 2020 roku), którzy wyświe-
tlili stronę 660 tys. razy. W porównaniu do 2020 roku na stronie 
pojawia się zdecydowanie więcej materiałów pokazujących najcie-
kawsze obszary i firmy polskiego ekosystemu, tłumaczące najważ-
niejsze pojęcia biznesowe i technologiczne oraz ludzi tworzących 
nasz rynek start-upowy. 
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OGÓLNY WPŁYW 
PROGRAMU

WZROST 
SPRZEDAŻY

NOWE SKLEPY 
INTERNETOWE

Ocena programu „Firmy Jutra” 
według jego uczestników

73%
z 15 915 przeszkolonych 

czyli 
11 452 przedsiębiorców

zauważyło pod wpływem programu 
wzrost biznesu/zatrudnienia, roz-
wój kariery zawodowej, wzmocnie-
nie kompetencji cyfrowych

28%
z 15 915 przeszkolonych 

czyli 
4 392 przedsiębiorców

potwierdza wzrost liczby klientów 
lub wzrost sprzedaży pod wpływem 
kursu

20%
z 15 915 przeszkolonych 

czyli 
3 000 przedsiębiorców

otworzyło nowe sklepy internetowe 
i zaczęło sprzedawać w sieci
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Ponadto oferta dostępnych na portalu startup.pfr.pl kursów posze-
rzyła się o dwa kolejne: „Chmura w biznesie” oraz „Jak założyć wła-
sną firmę? Wszystko, czego potrzebujesz wiedzieć, aby rozpocząć 
własną działalność”. W sumie czytelnicy startup.pfr.pl mogą skorzy-
stać z oferty czterech bezpłatnych kursów online, która w 2022 roku 
będzie dalej rozbudowywana. 

W ubiegłym roku, chcąc włączyć się w program PFR Green Hub, 
w połowie września opublikowany został e-book Start-upy i ekolo-
gia. Jakie zielone rozwiązania tworzą polskie firmy technologiczne?. 
To pierwsza w Polsce publikacja, która tak szeroko analizuje polski 
ekosystem innowacji w obszarze ekotech. Na ponad 100 stronach 
można znaleźć analizy, opinie, komentarze, zestawienia, najnow-
sze dane oraz prognozy stworzone przez ekspertów – przedsta-
wicieli funduszy inwestycyjnych, osoby odpowiedzialne za rozwój 
polskiego ekosystemu innowacji i doświadczonych start-uperów. 

1.2.  Działania na rzecz rozwoju 
innowacji w dużych firmach

W 2021 r. działania PFR były również skierowane na zachęcenie tra-
dycyjnych polskich przedsiębiorstw do transformacji cyfrowej i neu-
tralności klimatycznej. Ponadto budowana była społeczność dużych 
firm wokół PFR. Z kolejnymi falami pandemii PFR wspierał przedsię-
biorstwa nie tylko finansowo, ale też kompetencyjnie. W tym cza-
sie powstała pierwsza oferta doradczo-edukacyjna dla dużych firm. 
Jej celem było wsparcie przedsiębiorstw, głównie tych korzystają-
cych z Tarczy dla dużych firm, w dostosowaniu strategii do postco-
vidowej rzeczywistości. 

Działania te rozpoczęto od stworzenia złożonego z 38 pytań narzę-
dzia analitycznego, które pozwoliło przeprowadzić Badanie Doj-
rzałości Innowacyjnej (BDI). Skorzystały z niego 94 firmy, czyli 66% 
spółek, które otrzymały wsparcie tarczowe. Każda z nich dostała 
raport doradczy, w którym znajdowały się: wynik badania, rekomen-
dowana ścieżka rozwoju spółki oraz trendy przyszłości dla danej 

branży. Dodatkowo mogły one skorzystać z indywidualnych spo-
tkań ewaluacyjnych. Wzięło w nich udział dziesięć firm. 

Dodatkowo powstał kurs on-line „Przedsiębiorstwo Gotowe na Przy-
szłość”, który został opublikowany na platformie kursy.pfr.pl. Jest 
on darmowym narzędziem szkoleniowym dla kadry zarządzającej 
i pracowników . Szkolenie składała się z pięciu modułów i przygo-
towanych przez 13 ekspertów. W terminie od 1 listopada do końca 
2021 z kursu skorzystało ponad 200 kursantów. 

PFR angażował się również w tworzenie społeczności firm skupio-
nych wokół wyzwań przyszłości. Powstał cykliczny newsletter kie-
rowany do dużych przedsiębiorstw. Obecnie dociera on do ponad 
1000 odbiorców. Znajdują się w nim metody rozwoju innowacyjno-
ści firmy, narzędzi cyfrowych usprawniających procesy firmy oraz 
zestawienie najciekawszych wydarzeń w nadchodzącym miesiącu. 

W 2021 roku, pięć razy odbyły się spotkania z przedsiębiorcami 
w ramach programów: „Akcelerator innowacji i ekspansji zagra-
nicznej dla branży budowlanej” oraz „Infoweek Grupy PFR”. Celem 
tego uczestnictwa było kontaktowanie firm z instytucjami Grupy PFR 
i przedstawienie aktualnej oferty finansowo-doradczej. Łącznie pod-
czas spotkań zaprezentowało się 13 spółek z Grupy PFR, a odbior-
cami było ponad 1000 firm. 

1.3.  Działania na rzecz rozwoju innowacji w samorządach
W tym obszarze działania PFR skupiały się na wsparciu ich cyfrowej 
oraz energetycznej transformacji. Do celów Departamentu Rozwoju 
Innowacji w tym okresie należało: 

 ■ zwiększenie podaży nowych rozwiązań technologicznych dla 
samorządów,

 ■ zwiększenie absorpcji nowych technologii w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, 
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 ■ wzmacnianie współpracy między przedsiębiorcami technologicz-
nymi a samorządami, 

 ■ doradztwo biznesowe i edukacyjne w zakresie transformacji ener-
getycznej. 

Pierwsze miesiące 2021 roku upłynęły na wdrażaniu rozwią-
zań wypracowanych w ramach „Hackathonu dla Miast”. Jeszcze 
w grudniu 2020 roku odbył się maraton programistyczny organizo-
wany we współpracy z Centrum GovTech, w ramach którego przez 
48 godzin blisko 50 zespołów informatycznych (200 osób) z całej 
Polski opracowało narzędzia mające na celu pomoc samorządom 
w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Efektem tego wydarzenia 
było stworzenie prototypów aplikacji odpowiadających na wyzwa-
nia postawione przez cztery miasta średniej wielkości, wyłonione 
spośród ponad 30 nadesłanych zgłoszeń: 

 ■ Chełm – wyzwanie segregacji odpadów, 

 ■ Stargard – platforma dla rozwoju lokalnego biznesu, 

 ■ Świdnik – efektywny rozwój infrastruktury publicznej na podsta-
wie analizy ruchu miejskiego, 

 ■ Zduńska Wola – narzędzie pomagające mieszkańcom w wyborze 
najbardziej opłacalnego źródła ciepła.

Wdrażanie tych rozwiązań w samorządach zakończyło się z końcem 
maja. Wypracowane narzędzia spotkały się z pozytywnym odbio-
rem zarówno urzędników, jak i społeczności lokalnych. Aplikacja 
„Stop Smog” zaprojektowana dla Zduńskiej Woli w ciągu pierwszych 
sześciu miesięcy od uruchomienia została użyta ponad 1600 razy.

W Świdniku został wdrożony „Agregator Mobilności Mieszkańców”. 
To oprogramowanie wewnętrzne dla pracowników Urzędu Miasta, 
które dzięki analizie obrazu z kamer miejskich dokonuje pomiarów 
liczby pieszych, rowerzystów i samochodów w danym punkcie. Apli-
kacja została wyróżniona w ramach V Ogólnopolskiego Konwentu 
Informatyków. 

Natomiast w odpowiedzi na wyzwanie Stargardu powstała platforma 
on-line znani-lokalnie.pl, która stanowi miejsce promocji dla lokal-
nego biznesu. Umożliwia ona przedsiębiorcom prezentację oferty, 
a miastu na zarządzanie bazą produktów i usług. 

W marcu 2021 rozpoczęła się druga edycja Akademii Miast Przy-
szłości, której tematem była zielona transformacja miast. Niemal 
80 samorządowców z 41 miast poprzez udział w serii profesjonal-
nych warsztatów i spotkań z ekspertami miało możliwość poszerze-
nia swojej wiedzy w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań 
przyjaznych środowisku i spełniających normy energetyczne. 

Podczas trzech miesięcy programu uczestnicy opracowali 21 kon-
cepcji miejskich innowacji. Poznali również założenia strategicznego 
programu inwestycji w projekty OZE - PFR Green Hub. 

Podczas Gali Finałowej wieńczącej program przedstawiono sześć 
najlepszych rozwiązań:

 ■ powiększenia floty i infrastruktury dla autobusów elektrycznych 
dla poprawy jakości powietrza w Głogowie,

 ■ dekarbonizacji ciepłownictwa i systemu transportu publicznego 
w Tarnowskich Górach,
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Wszelkie pytania na temat zestawienia prosimy kierować na adres e-mail: miasto@pfr.pl. Firmy zostały wyselekcjonowane na podstawie kryteriów takich jak: 
model biznesowy (B2G i B2G2C), aktywność na rynku w ciągu ostatnich 3 lat czy innowacyjność usługi/produktu. Zestawienie powstało w lutym 2021 roku.
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 ■ utworzenia wirtualnego hubu z pakietem usług dla mikrofirm, które 
zdecydują się zarejestrować online swoją działalność w Zduń-
skiej Woli.

Program umożliwił przeszkolenie 71 osób z zakresu kompetencji 
przyszłości i stworzenie platformy komunikacji łączącej instytu-
cje publiczne kształtujące politykę miejską z miejskimi decyden-
tami. Jego rozwinięciem było udostępnienie kursu „Ekspert Miast 
Przyszłości” na platformie www.kursy.pfr.pl dla samorządowców 
pragnących sięgnąć po profesjonalną wiedzę z zakresu wdrażania 
miejskich innowacji. 

W grudniu 2021 roku odbył się także „Klimaton dla Miast” – pierw-
szy hackathon odpowiadający na wyzwania klimatyczne polskich 
miast, organizowany przez PFR oraz Ministerstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej. Prawie 130 programistów z całej Polski wzięło udział 
w 48-godzinnym hackathonie. Jury wyłoniło cztery zwycięskie roz-
wiązania, które odpowiadają na wyzwania czterech miast: Gnie-
zna, Rybnika, Rzeszowa i Wrocławia. Zwycięskie zespoły otrzymały 
po 30 000 złotych nagrody oraz możliwość przetestowania i wdroże-
nia swojego rozwiązania w wybranym samorządzie. Wypracowane 
aplikacje wesprą miasta w zakresie monitoringu wody i odprowadza-
nych ścieków, analizy mobilności w transporcie publicznym, iden-
tyfikacji zagrożeń związanych m.in. ze smogiem i podtopieniami 
oraz w zwiększeniu bezpieczeństwa aktywnej mobilności uczniów.

Strona pfrdlamiast.pl, której celem jest informowanie samorządow-
ców o programach realizowanych w ramach „PFR dla Miast”, jak rów-
nież inspirowanie do innowacyjnych wdrożeń w miastach, w 2021 
roku kontynuowała rozwój. Odwiedziło ją 26 tys. unikalnych użyt-
kowników, którzy wyświetlili stronę 65 tys. razy. Na portalu ukazały 
się 24 prasówki miejskie, przekazujące najważniejsze informacje 
z kraju i ze świata w aspekcie rozwoju miast.

Na pfrdlamiast.pl opublikowana została także interaktywna mapa 
technologii dla miast, która w nowatorski, ale i przejrzysty sposób 
prezentuje rozwiązania blisko 300 polskich przedsiębiorstw. 

2.  WSPARCIE PROCESU DIGITALIZACJI 
POLSKIEJ GOSPODARKI

Celem działania Chmury Krajowej jest przyspieszenie cyfrowej trans-
formacji polskich przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Cyfry-
zacja zwiększa tempo rozwoju, obniża koszty działania i zapewnia 
narzędzia, dzięki którym przedsiębiorstwa zwinnie wprowadzają 
innowacje, dostosowując produkty i usługi do szybko zmieniających 
się oczekiwań rynku. Aby organizacja mogła tak działać, potrze-
buje dobrze przygotowanej i skutecznie przeprowadzonej cyfrowej 
transformacji. Chmura obliczeniowa jest niezbędnym elementem 
tego procesu, ponieważ coraz więcej nowoczesnych technolo-
gii rozwija się wyłącznie w takim środowisku. Chmura ściśle wiąże 
wydatki z faktycznie wykorzystywanymi zasobami. Zapewnia ska-
lowalność, zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo środowiska 
IT. Wspiera wykorzystanie zwinnych metodyk i umożliwia automa-
tyzację powtarzalnych procesów. 

Blisko trzy lata działalności OChK na polskim rynku pokazało, 
że wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz unikalnych kompe-
tencji ekspertów Chmury Krajowej przynosi korzyści w każdym seg-
mencie rynku. Spółka obsługuje już ponad 150 podmiotów, wśród 
których są zarówno technologiczne start-upy, niezależni dostawcy 
oprogramowania, dojrzałe przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, 
jednostki samorządu terytorialnego, jak i duże instytucje publiczne. 

2 Raport GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.

W warunkach utrzymującej się pandemii i wynikającej z niej dużej zmien-
ności sytuacji rynkowej między styczniem a grudniem 2021 roku mie-
sięczny powtarzalny przychód OChK wzrósł aż o 210 proc., a dalszy 
rozwój ma solidne fundamenty, biorąc pod uwagę zarówno rosnącą 
świadomość korzyści wykorzystania modelu chmurowego, jak i wciąż 
umiarkowane , w porównaniu do średniej europejskiej, nasycenie rynku. 
Według najnowszych danych Eurostatu w Polsce z tej technologii korzy-
sta 29 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy w całej Unii Europejskiej 
41 proc., a liderzy Szwecja i Finlandia osiągnęli już poziom 75 proc. 

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Chmurę Kra-
jową w 2021 roku było stworzenie od podstaw, rozwój i utrzymanie 
systemu e-Rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna 
w chmurze publicznej nieograniczona moc obliczeniowa pozwoliła 
na obsługę skalowalnego, elastycznego i w pełni wydajnego systemu, 
który jest dostępny 24 godziny na dobę i umożliwił umówienie i zre-
alizowanie kilkudziesięciu milionów wizyt na szczepienia. W okre-
sach szczytowej popularności systemu rejestrowano z jego pomocą 
ponad 880 tys. terminów na dobę i ponad 120 tys. w ciągu zaledwie 
jednej godziny. Rozwiązanie zostało zintegrowane z wieloma istnie-
jącymi publicznymi systemami informatycznymi, m.in. z Systemem 
e-Zdrowie (P1) i Systemem Dystrybucji Szczepionek (SDS), oraz 
zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jego łatwą integrację 
z innymi systemami ochrony zdrowia w przyszłości. 

W ciągu roku działania systemu za jego pomocą zostało umówio-
nych i zrealizowanych ponad 46 mln wizyt szczepiennych. Ten pro-
jekt pokazuje możliwą skalę wykorzystania chmury obliczeniowej 
w szeroko rozumianej cyfryzacji usług publicznych. 

Popularyzacji rozwiązań chmurowych w Polsce sprzyja także realiza-
cja umów strategicznych zawartych przez OChK. W tym kontekście 
kolejnym kamieniem milowym było uruchomienie w kwietniu 2021 roku 
tzw. regionu Google Cloud Warszawa. To pierwsza w Europie Środ-
kowo-Wschodniej infrastruktura obliczeniowa globalnego dostawcy 
chmury publicznej. Powstała w wyniku partnerstwa strategicznego 
Google Cloud i Chmury Krajowej. Dzięki temu każda polska firma 
i instytucja może skorzystać z najnowszych światowych rozwiązań 
chmurowych dostępnych w regionie Google Cloud zlokalizowanym 
w Polsce. Warszawski region Google Cloud jest 25. takim ośrodkiem 
na świecie i jedynym, jaki firma otworzyła w 2021 roku w Europie. 

Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku cloud computing w Polsce 
oraz udział chmury w wartości rynku IT (B2B), 2017-2021

2017 2018 2019 2020 2021* 2022**

Wartość rynku 0,78 1,02 1,34 1,71 2,24 3,00

Dynamika rynku 28,0% 31,1% 31,5% 27,5% 30,7% 34,1

Udział w rynku IT 2,8% 3,4% 4,1% 5,0% 6,1% 7,7%

Źródło: PMR, 2021; * – szacunek; ** – prognoza 

Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycz-
nego Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r., z płatnych 
usług chmury obliczeniowej korzystało 28,7% przedsiębiorstw w Pol-
sce2. To 4,3 pkt. proc. więcej w porównaniu z rokiem 2020 i o ponad 
17 pkt. proc. więcej niż w 2018 roku, gdy wskaźnik ten wynosił zale-
dwie 11%. Posługując się tym wskaźnikiem, Eurostat ocenia poziom 
adopcji chmury w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Według 
najnowszych danych Eurostatu średnio w UE z usług chmurowych 
korzystało w 2021 roku 41% przedsiębiorstw wobec 24% w 2018 
roku. Według danych PMR wartość rynku chmury w Polsce w 2021 
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roku rosła w tempie przekraczającym 30% rok do roku. Prognozy 
PMR zakładają, że w 2022 roku wartość rynku cloud computing 
osiągnie 3 mld zł3. Natomiast z danych McKinsey wynika, że wdro-
żenie technologii chmurowych na szeroką skalę w polskich firmach 
i instytucjach publicznych może przynieść do 2030 r. dodatkowe 
27 mld euro rocznie (121 mld zł) – odpowiednik 4% PKB w 2030 r.4 

3. AUTORSKIE EKSPERTYZY EKONOMICZNE
Biuro Analiz PFR zatrudniało w roku 2021 głównego ekonomistę 
i dwóch analityków. W swoich pracach wspierało analizami zarząd, 
dyrektorów i poszczególny komórki PFR oraz KUKE i ZBH PAIH. 

W roku 2021 Biuro Analiz PFR przygotowało 336 raportów standar-
dowych oraz udzieliło 94 odpowiedzi na bieżące zapytania.

Raporty standardowe tworzoną są w trzech zuniformizowanych 
formatach, co pozwala szybko przeanalizować dane zagadnienie 
tematyczne, a następnie systematycznie rozwijać zakres opraco-
wywanych danych i analitykę zagadnienia:

1. Chartbook:
• Zestawienie głównych danych ze statystyki publicznej
• Bez istotnego wkładu analitycznego

2. Zestawienie informacji
• Zestawienie większości danych ze statystyki publicznej
• Ograniczony komentarz analityczny

3 Raport PMR Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026
4 https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/chmura%202030/chmura%202030%20

raport%20mckinsey.pdf

3. Kompendium
• Kompletne zestawienie danych ze statystyki publicznej
• Dane z innych źródeł
• Więcej analityki

4. Specjalistyczne raporty tematyczne, produkowane w miarę 
dostępnego czasu

Przez rok 2021 Biuro Analiz znacznie zwiększyło liczbę standardo-
wych produktów analitycznych oraz zwiększyło ich zakres.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Liczba opracowanych analiz w latach 2018-2021

0

50

100

150

200

250

300

350

Liczba
codzienników

Infografiki
i materiały

do internetu

Liczba odpowiedzi
na zapytania

bieżące PFR/KUKE

Liczba raportów
standardowych
dla PFR/KUKE

85
64

263

336

104111 105 94
6060

104

60

250

 2018  2019  2020  2021

Podsumowanie i zakres produktów 
analitycznych przygotowanych w 2021 r.

MAKRO

HANDEL ZAGRANICZNY I ZAGRANICA

BRANŻOWE

Codziennik Makro
Codzienny 

przegląd danych 
makrogospodarczych, 

ok. 150 slajdów

Zestawienie  
„Energia”

Comiesięcznie ok. 40 slajdów

Zestawienie  
„PKB, Inflacja, 

Deficyt”
Cokwartalnie  

ok. 5 stron

Chartbook  
prognoz „Parkiet”

Comiesięcznie 
ok. 20 slajdów 

Kompendium 
elektromobilności

Cokwartalnie ok. 70 stron

Kompendium  
meblowe

Cokwartalnie ok. 300 stron

Zestawienie  
„Transport”

Comiesięcznie ok. 40 slajdów

Kompendium eksportu 
(wersje: polska, angielska i hiszpańska)

Comiesięcznie ok. 500 stron

Zestawienie  
„Oszczędności”
Comiesięcznie 
ok. 70 slajdów 

Zestawienie „Gospodarki UE”
Comiesięcznie  
ok. 140 slajdów

Zestawienie „Gospodarka Niemiec”
Comiesięcznie  
ok. 140 slajdów

Chartbook 
„Innowacyjność 

Polski”
Cokwartalnie  
ok. 40 slajdów

https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/chmura%202030/chmura%202030%20raport%20mckinsey.pdf
https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/chmura%202030/chmura%202030%20raport%20mckinsey.pdf
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Działalność Fundacji PFR
1. OPIS FUNDACJI
Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju jest organizacją non-pro-
fit powołaną w 2018 roku przez PFR. Została utworzona, aby reali-
zować zadania w ramach społecznej odpowiedzialności Spółki. 
Działalność Fundacji opiera się na dwóch filarach: własnych przed-
sięwzięciach edukacyjnych oraz wsparciu inicjatyw społecznych 
innych podmiotów. Ważną rolą Fundacji jest również realizacja ini-
cjatyw angażujących pracowników Grupy Kapitałowej PFR w wolon-
tariat pracowniczy.

Najważniejszymi celami projektów prowadzonych przez Fundację są:

 ■ przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,

 ■ wyrównywanie szans edukacyjnych,

 ■ wyrównywanie szans na rynku pracy różnych grup społecznych, 
w tym dzieci-wychowanków ośrodków wychowawczych i pieczy 
zastępczej, a także seniorów.

Ponadto działania Fundacji wspierają kulturę, budują innowacyjność 
i przedsiębiorczość, motywują do zwiększania kompetencji różnych 
grup wiekowych oraz budują postawy prospołeczne i aktywizują 
zawodowo. Najważniejszymi odbiorcami tych aktywności są: dzieci, 
młodzież oraz osoby starsze. Ambicją Fundacji jest również współ-
tworzenie ekosystemu dobrych praktyk i zaangażowanych insty-
tucji, tak aby realizowane projekty miały jeszcze silniejszy wpływ 
na życie beneficjentów i ich otoczenie. Powyższe zadania realizo-
wane są przede wszystkim poprzez programy edukacyjne bazujące 
na nowych technologiach.

Fundacja PFR działa na podstawie Ustawy o fundacjach z 6 kwiet-
nia 1984 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) oraz postanowień sta-
tutu. Jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejo-
nowy dla m.st. Warszawy. Nadzór nad fundacją sprawuje minister 
właściwy do spraw gospodarki.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 ■ Magdalena Grzankowska – Prezes Zarządu,
 ■ Sebastian Zoła – Członek Zarządu.

2. AKCJE I INICJATYWY FUNDACJI
 
2.1. Projekty społeczno-edukacyjne 
Projekty społeczno-edukacyjne realizowane przez Fundację doty-
czyły przede wszystkim: aktywizacji zawodowej młodzieży, wsparcia 
lokalnych społeczności oraz edukacji dzieci i młodzieży. Wszystkie 
były autorskimi przedsięwzięciami Fundacji. 

II edycja projektu „#SamoDZIELNI” 
Jego głównym celem było wyposażenie młodzieży z pieczy zastęp-
czej (17-19 lat), która wkracza na rynek pracy, w kluczowe umie-
jętności poruszania się po tym rynku, takie jak: wybór i planowanie 
ścieżki kariery, przygotowanie CV, prezentowanie się podczas pro-
cesu rekrutacji, negocjowanie warunków zatrudnienia, a także poru-
szanie się podczas pierwszych dni pracy zawodowej. Uczestnicy 
brali także udział w warsztatach dotyczących własnych finansów, 
działalności gospodarczej, oszczędzania i kredytów. Większość 
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zajęć przeprowadzili wolontariusze GK PFR. Istotnym elementem 
projektu były warsztaty motywacyjne odkrywające talenty i mocne 
strony uczestników oraz autoprezentacji prowadzone przez trene-
rów biznesu.

Dodatkowo, aby realnie wesprzeć plany młodych ludzi i pomóc 
im w zdobyciu pierwszych kwalifikacji, każdy z nich na zakończe-
nie otrzymał tzw. bon na rozwój, czyli pełne finansowanie wybranego 
kursu zawodowego. Była to już druga edycja akcji. Tym razem wzięło 
w niej udział 26 osób. W 2022 roku planowane jest zorganizowa-
nie kolejnej edycji. Projekt otrzymał patronat Minister Rodziny i Poli-
tyki Społecznej oraz wsparcie techniczne firmy Samsung w postaci 
tabletów przekazanych wszystkim uczestnikom.

„Wakacyjna AktywAKCJA”
Program grantowy, który odpowiadał na wyzwania związane 
z ze skutkami pandemii i ograniczeniem aktywności ruchowej i spo-
łecznej dzieci i młodzieży. Celem Programu było także wsparcie lokal-
nych społeczności, szczególnie z Polski Wschodniej i miejscowości 
do 60 tys. mieszkańców, w realizacji działań sportowych, rekre-
acyjnych i edukacyjnych aktywizujących młodzież szkolną w czasie 
wakacji. Program cieszył się dużą popularnością – wpłynęło 1 200 
wniosków, z czego sfinansowano 53 projekty. Każdy otrzymał wspar-
cie w wysokości do 5 000 zł brutto. 

Ambasadorem akcji został znany podróżnik i działacz społeczny 
Jasiek Mela. Działania organizacji, które otrzymały grant były stale 
monitorowane, a niektóre z nich zostały uwiecznione w materiale 
filmowym.

„Świat pieniądza”
Projekt budował wiedzę o finansach, oszczędzaniu i wartości pienią-
dza wśród dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat. Uczestnikom przeka-
zano umiejętności: mówienia o pieniądzach, planowania wydatków 
i zarządzania budżetem. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 110 placó-
wek edukacyjnych z całej Polski, wśród których znalazły się: szkoły 
podstawowe, domy dziecka i świetlice środowiskowe. Fundacja PFR 
wysłała do każdej placówki bezpłatne egzemplarze książki „Świat 
Pieniądza”, na podstawie których odbyły się lekcje z edukacji eko-
nomicznej. W sumie Fundacja przekazała 2 200 sztuk publikacji. 
Na zakończenie szkoły przygotowywały pracę konkursową w for-
mie filmu lub prezentacji na temat oszczędzania. Fundacja nagro-
dziła najlepsze z nich.

Rok Lema
W ramach obchodów Roku Stanisława Lema Fundacja wraz z zespo-
łem Centralnego Domu Technologii zorganizowała serię wydarzeń 
edukacyjnych i eksperckich związanych z twórczością pisarza:

 ■ debatę ekspercką „Etyczne dylematy rozwoju technologii”, w któ-
rej przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz technologii rozma-
wiali o tym, jakie możliwości i zagrożenia niesie ze sobą postęp 
technologiczny;

 ■ „Warsztaty lemowskie” – ponad 70 zajęć dla około 1300 uczniów 
z podstaw programowania i programowania chatbotów inspiro-
wanych twórczością pisarza;

 ■ prelekcje online – spotkania z nauczycielami dotyczące tworze-
nia własnych historii inspirowanych twórczością Stanisława Lema;

 ■ warsztaty dla dzieci i nauczycieli podczas festiwalu „Bomba mega-
bitowa” w Krakowie prowadzone przez edukatorów z CDT;

 ■ konkurs „Edukacja Jutra” na najlepszy scenariusz lekcji inspi-
rowanej twórczością Stanisława Lema. Konkurs skierowany był 
do nauczycieli i edukatorów z całej Polski;

 ■ konkurs na mural, skierowany do artystów w wieku 18-30 lat. 
Jego hasło brzmiało „Technologia w edukacji”. Konkursowy pro-
jekt mógł być wykonany dowolną techniką malarską, a zwycięska 
praca została uwieczniona na ścianie w CDT;

 ■ konkurs na prace plastyczne – inspiracją dla konkursu był wybrany 
cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. W odpowiedzi 
na konkurs spłynęło 226 prac; 

 ■ konkurs literacki „Fan Fiction” polegający na przygotowaniu krót-
kiego dzieła literackiego (tzw. fanfika) inspirowanego twórczością 
Stanisława Lema. Na konkurs spłynęło ponad 160 prac. 

„Pasjonaci edukacji”
Program stypendialny, który powstał z myślą o przyszłych nauczycie-
lach oraz edukatorach. Miał on na celu wsparcie gorzej sytuowanych 
zdolnych studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z nauczaniem 
dzieci i młodzieży. W 2021 zrealizowano dwie edycje projektu. Stypen-
dystami zostało 36 studentów uczelni publicznych i niepublicznych. 
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2.2. Projekty partnerskie
W 2021 roku Fundacja wzięła udział w 37 projektach partnerskich. 
Współpraca z organizacjami zewnętrznymi dotyczyła przede wszyst-
kim obszarów związanych z: edukacją, innowacyjnością, przedsię-
biorczością oraz kulturą i sztuką. Fundacja wspierała również osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej oraz instytucje realizu-
jące działania społeczne. 

Najważniejsze z nich to:

 ■ „Akademia talentów” Związku Dużych Rodzin – program stypen-
dialny skierowany do studentów powyżej 18 roku życia, pochodzą-
cych z dużych rodzin, którzy szczególnie angażują się w działania 
społeczne. 

 ■ „Stanisław Lem poleca” Fundacji „Nowoczesna Polska” – w ramach 
projektu powstała kolekcja utworów science fiction w ogólno-
dostępnej bibliotece Wolne Lektury (www.wolnelektury.pl). Były 
to teksty ważne dla pisarza i polecane przez niego młodym czy-
telnikom. Ponadto, Fundacja „Nowoczesna Polska” przetłumaczyła 
i wydała maszynopis jednej książki, opublikowała 18 e-booków 
i audiobooków, które zostały udostępnione na kanale Wolnych 
Lektur w serwisie YouTube.

 ■ „Korki z Legią” Fundacji Legii – projekt skierowany był do maturzy-
stów i zakładał przeprowadzenie cyklu zajęć on-line, dzięki któ-
rym w atrakcyjny sposób uczniowie przypomnieli sobie i utrwalili 
najważniejsze zagadnienia potrzebne na maturze z matematyki. 
Spotkania, nagrywane w salach warsztatowych CDT, poprowa-
dził między innymi popularyzator matematyki, entuzjasta nowych 
technologii i edukator Krzysztof Chojecki. 

 ■ „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” Funda-
cji Wolność i Demokracja – organizacja biegów upamiętniających 
Żołnierzy Wyklętych w ponad 300 miastach w Polsce i na świecie. 
W 2021 w wydarzeniu wzięło udział ok. 66 tys. osób.

 ■ „Kolegium legislacji” Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych – projekt 
skierowany do studentów prawa z całej Polski. Miał charakter 
edukacyjny i umożliwiał sześćdziesięciu wybranym w konkursie 
studentom udział w serii wykładów poświęconych zagadnieniom 
prawnym i społecznym. Prowadzili je prawnicy, politycy i urzędnicy.

2.3.  Projekty związane z walką z pandemią COVID-19
W 2021 r. Fundacja PFR ponownie wsparła szpitale i inne instytu-
cje zaangażowane w walkę z następstwami pandemii COVID-19. 

Wojewódzkiemu Szpitalowi Klinicznemu w Lublinie Fundacja prze-
kazała środki na zakup ambulansu do transportu, podstawowego 
leczenia i monitorowania pacjentów. Placówka w Wejherowie oraz 
oddział PCK w Gdyni otrzymały defibrylatory z funkcją kapnografii. 
Fundacja przekazała również darowiznę dla Fundacji „SOS Obrony 
Poczętego Życia” na wyposażenie sześciu łazienek dla matek samot-
nie wychowujących dzieci. Wsparcie otrzymał też Dom Pomocy Spo-
łecznej Michała Archanioła z siedzibą w Szyldaku, któremu pomoc 
Fundacji PFR pozwoliła wyposażyć gabinet psychologa i zakupić 
środki ochrony przed COVID-19. 

Fundacja PFR wsparła również projekt ogólnopolskiej kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej „Stop Barierom”. Trzecia edycja pod hasłem 
„STOP COVID”, realizowana była przez Fundację na Rzecz Umacniania 
Więzi Rodzinnych i Społecznych Neuron+. Głównym celem kampa-
nii była edukacja osób szczególnie zagrożonych COVID-19, narażo-
nych na wykluczenie społeczne w zakresie możliwości i dostępności 
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usług medycznych (szczepień) oraz budowa narzędzi wsparcia spo-
łecznego w celu poprawy jakości i komfortu życia osób zagrożonych 
wykluczeniem w następstwie pandemii. 

Łącznie w 2021 roku Fundacja PFR wsparła działalność ponad stu 
organizacji.

2.4.  Wsparcie kultury i sztuki oraz inna 
działalność charytatywna

Fundacja PFR w 2021 wsparła finansowo sprowadzenie do Pol-
ski zbroi Zygmunta II Augusta. Dotychczas była ona eksponowana 
w Muzeum Narodowym w Budapeszcie, ponieważ błędnie sądzono, 
że należała do Ludwika II Jagiellończyka, króla Węgier. Dzięki Fun-
dacji PFR to ważne świadectwo złotego wieku w historii Rzeczypo-
spolitej znajduje się już w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. 

Na początku roku 2021 Fundacja PFR we współpracy z Fundacją PKO 
Banku Polskiego podjęła decyzję o sfinansowaniu zakupu samo-
chodu dla rodziców nowonarodzonych pięcioraczków.

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY
W 2021 roku Fundacja PFR zorganizowała program wolontariatu pra-
cowniczego dla Grupy Kapitałowej PFR. 

Powstał m.in. program grantowy „Wolontariusze na Start”, który 
umożliwia pracownikom składanie propozycji autorskich projektów, 
na realizację których mogą otrzymać grant w wysokości do 4 tys. zł. 
Dzięki temu wolontariusze zasadzili drzewa na niezazielenionej 
przestrzeni przy szkole podstawowej w Wyczółkach oraz przepro-
wadzili lekcje w szkołach pt. „Bezpieczny Internet od najmłodszych 
lat”. Wolontariat umożliwił również zaangażowanie w różne inicjatywy 
społeczne, takie jak: przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych 
i rekreacyjnych w gdańskim domu dziecka, urządzenie zielonego 
kącika na terenie praskiej świetlicy dla dzieci czy też mentoring 
i warsztaty dla podopiecznych projektu „SamoDZIELNI”.

Już po raz trzeci Fundacja PFR przeprowadziła akcję „Aktywny 
Wolontariat”. Wzięło w niej udział blisko 130 wolontariuszy ze wszyst-
kich spółek GK PFR, którzy przez 5 miesięcy biegając i jeżdżąc 
na rowerze gromadzili pieniądze na rzecz ośrodków hospicyjnych 
w Chełmie i Kępiu Zaleszańskim. 

W „Aktywnym Wolontariacie” narzędziem służącym do rejestracji 
aktywności sportowych pracowników była aplikacja Activy. Przez 
całą akcję wolontariusze przejechali i przebiegli 56 tys. km, groma-
dząc blisko 50 tys. zł (każdy kilometr był przeliczany na złotówki) 
oraz spalili 3,5 mln kcal, oszczędzając przy tym 14,2 t CO2.

W osiem akcji wolontariatu pracowniczego w GK PFR w 2021 r. zaan-
gażowało się łącznie 170 pracowników. Dzięki temu Fundacja PFR 
wsparła 5 organizacji społecznych. 

Ponadto w 2021 r. 287 pracowników z Grupy Kapitałowej zaangażo-
wało się w ogólnopolską akcję „Szlachetna Paczka”, w ramach której 
wsparcie rzeczowe otrzymało sześć rodzin. Wartość 70 kartonów 
pomocy oszacowana została na 30 000 zł. 

Również Fundacja zorganizowała wśród pracowników zbiórkę plu-
szowych maskotek dla małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. W ramach tej inicjatywy udało się zebrać 70 zabawek, 
które wspierają rekonwalescencję najmłodszych pacjentów, ułatwiają 
ich adaptację do szpitalnych warunków oraz wspierają ich psychicz-
nie. Przekazane maskotki trafiły do sali wybudzeń pooperacyjnych. 

Wolontariat pracowniczy stał się jednym z filarów budowania kul-
tury organizacyjnej PFR. Podniósł poziom integracji pracowników 
oraz umożliwił im zdobycie nowych umiejętności zaangażowanie 
się w projekty istotne społecznie.

4. CENTRALNY DOM TECHNOLOGII
Od 2019 roku największym projektem Fundacji jest Centralny Dom 
Technologii („CDT”), poprzez który PFR prowadzi interdyscypli-
narną, wielopokoleniową edukację i buduje wokół tego miejsca 
społeczność innowacyjnych edukatorów. Sponsorami działalności 
Centralnego Domu Technologii w 2021 roku byli: Operator Chmury 
Krajowej, Żabka Polska (partner ścieżki edukacyjnej „Ekologia”), oraz 
Allegro.pl (jako partner ścieżki edukacyjnej „Przedsiębiorczość”). 
Patronatem medialnym CDT objęła Polska Agencja Prasowa. 
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Działalność edukacyjna
Zespół CDT tworzy i prowadzi zajęcia edukacyjne metodą eduka-
cyjną STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Arts, Mathe-
matics) oraz popularyzuje nowe technologie. Przez cały 2021 r. 
w zajęciach prowadzonych przez zespół CDT wzięło udział ponad 
14 tysięcy osób. Wśród uczestników zajęć byli: dzieci, młodzież, 
nauczyciele oraz seniorzy.

Trwająca pandemia przyspieszyła proces przejścia z działalności sta-
cjonarnej na edukację zdalną, co ułatwiło dotarcie z ofertą eduka-
cyjną CDT do szerokiej publiczności w całej Polsce. Wszystkie kursy 
i warsztaty były bezpłatne, a nagrania z zajęć zbudowały ogromną 
bazę materiałów dydaktycznych, które publikowane są na kanale 
YouTube oraz w bazie wiedzy na stronie www CDT. Baza wiedzy 
miała swój debiut w 2021 r. i obecnie zawiera prawie 240 elementów.

Dzieci i młodzież
W 2021 roku działalność edukacyjna obejmowała organizację warsz-
tatów dla klas i grup zorganizowanych z: programowania, projek-
towania 3D, robotyki, cyfrowej przedsiębiorczości (w partnerstwie 
z Allegro), ekologii (w partnerstwie z Żabką). Warsztaty odbywają 
się w formie stacjonarnej, hybrydowej i on-line.

Ponadto CDT organizował cykl webinarów dla dzieci i młodzieży „Lek-
cje z CDT” oraz osób zainteresowanych technologią pt. „Codzienna 
Dawka Technologii”.

W 2021 roku odbywały się również warsztaty rodzinne skierowane 
do opiekunów i dzieci, podczas których wspólnie uczyli się techno-
logii i pracy projektowej.

Łączna liczba uczniów przeszkolonych w 2021 wyniosła 9 740.

Seniorzy
 ■ „Cyfrowi debiutanci” – projekt skierowany do seniorów, obejmu-
jący zajęcia w formie online i stacjonarnej oraz dodatkowe dzia-
łania wspierające wejście osób dojrzałych do świata cyfrowego. 

 ■ „Konsultacje technologiczne dla cyfrowych debiutantów” – projekt 
indywidualnych konsultacji otwarty przede wszystkim na senio-
rów, którzy chcieliby uzyskać wsparcie w rozwiązaniu konkret-
nych problemów w korzystaniu z komputera, tabletu czy telefonu.

Działania skierowane do nauczycieli, edukatorów 
i osób związanych zawodowo z edukacją
„Piątki dla nauczycieli w CDT” – warsztaty prowadzone przez cenio-
nych ekspertów i nauczycieli, podczas których przekazywane były 
praktyczne wskazówki na temat narzędzi niezbędnych do pracy 
zdalnej, współpracy z uczniami, tworzenia zespołów, skutecznego 
motywowania i oceniania pracy uczniów. W projekcie wzięło udział 
ponad 3 tys. nauczycieli z całej Polski.

Centrum edukacyjno-konferencyjne CDT jest miejscem rozwoju 
społeczności edukacyjnych innowatorów. W tym gronie znajdują 
się: nauczyciele, pasjonaci edukacji, przedsiębiorcy, założyciele 
start-upów, naukowcy, mentorzy, liderzy i wizjonerzy. Społecz-
ność ta służy wymianie wiedzy i doświadczeń, nauce, networkin-
gowi, a także działalności Fundacji PFR. W 2021 r. odbyło się ponad 
50 dyskusji na żywo i on-line tej grupy, które były impulsem do roz-
woju nowych inicjatyw edukacyjnych. 

Projekty realizowane z grantów 
W 2021 roku Fundacja pozyskała także publiczne środki na realiza-
cję projektów, dzięki którym prowadzone warsztaty i zajęcia były 
bezpłatne i dostępne dla szerszego grona odbiorców. 
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„Cyfrowi debiutanci – oswajamy technologię”
Projekt został utworzony, aby umożliwić osobom powyżej 60 roku 
życia zdobycie umiejętności w zakresie korzystania z nowych 
technologii w codziennym życiu. Uczestnicy zyskali całkiem nowe 
umiejętności, ale także pogłębili swoją wiedzę na temat obsługi 
komputera, smartfona oraz aplikacji służących do komunikowania 
się przez Internet. Dodatkowo udział w projekcie pozwolił każdemu 
uczestnikowi poznać i zrozumieć podstawowe zasady bezpiecznego 
poruszania się w Internecie. Projekt był finansowany z programu 
„Aktywni+” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 „Wakacje technologiczne w CDT”
Projekt był współfinansowanego z programu „Lato w Mieście” Urzędu 
m.st. Warszawy, dzięki któremu Fundacja zorganizowała w CDT 
prawie 70 warsztatów dla ponad 900 uczestników. W ich ramach 
uczono dzieci programowania robotów, tworzenia gier komputero-
wych, chatbotów, a także projektowania w 3D. 

„Cyfrowy kierunkowskaz”
Były to bezpłatne kursy z obszaru programowania, robotyki, mode-
lowania 3D dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponad-
podstawowych. Projekt współfinansował Urząd m.st. Warszawy. 
Ponadto kurs kształtował umiejętności, takie jak: współpraca 
z innymi, inteligencja emocjonalna, kreatywność, rozwiązywanie zło-
żonych problemów, kompetencje cyfrowe, myślenie krytyczne. Pro-
jekt został rozpoczęty w 2021 roku i jest kontynuowany w 2022.

„Edukacja STEAM w szkole”
Jest to program skierowany do nauczycieli i edukatorów kładący 
nacisk na aktywne wykorzystanie metody STEAM, samodzielne 
tworzenie i projektowanie lekcji oraz budowanie współpracy między 
nauczycielami i uczniami. Podczas trzydniowych warsztatów pro-
wadzonych przez trenerów z Polski i Norwegii uczestnicy poznali 
narzędzia i stworzyli innowacyjny scenariusz lekcji lub projekt edu-
kacyjny, który był realizowany w ich szkole przy wsparciu meryto-

rycznym i organizacyjnym CDT. Projekt był sfinansowany ze środków 
norweskiego funduszu EOG. 

Wydarzenia okolicznościowe o tematyce społecznej 
Miejskie Innowacje w CDT to inicjatywa stworzona we współpracy 
z polskimi firmami działającymi w obszarze smart city, której celem 
była prezentację wybranych rozwiązań smart city w przestrzeni CDT. 

W części wystawienniczej CDT można było zobaczyć m.in.: solarne 
ławki, inteligentne kosze na śmieci, szafę do ładowania baterii, prze-
nośny panel fotowoltaiczny czy też budownictwo modułowe (ściana 
z prefabrykatów).

Działalność biznesowo-konferencyjna 
Centralny Dom Technologii to również nowoczesna przestrzeń even-
towa, w której znajdują się zaawansowane systemy multimedialne 
oraz elegancki design połączony z żywą zielenią. Jednocześnie 
Centrum jest fundamentem rozwoju ekosystemu innowacji i pol-
skich startup-ów.

W 2021 roku w CDT zostało zrealizowanych ok. 150 wydarzeń komer-
cyjnych i społecznych. Przez cały rok w CDT odbywały się konferen-
cje, również z tłumaczeniem symultanicznym, konferencje prasowe 
i debaty z udziałem przedstawicieli rządu, samorządu, organiza-
cji pozarządowych oraz warsztaty i szkolenia dla firm i organiza-
cji społecznych. 

CDT był też partnerem „Immersion Festival”, podczas którego prze-
strzeń zmieniła się w kino VR. Ponadto w ofercie CDT pojawiła się 
usługa streamingu i pełnej obsługi multimedialnych wydarzeń hybry-
dowych. Na uwagę zasługują również koncerty: m.in. Karoliny Cichej 
w ramach rozdania nagród im. Ireny Sendlerowej, jak również spek-
takle multimedialne, np. „Dopokąd idę...” – adaptacja wierszy C.K. 
Norwida w interpretacji aktorskiej Jerzego Zelnika.
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Najważniejsze wydarzenia 
w spółkach zależnych 
i pozostałych podmiotach 
podporządkowanych
1. PFR TFI
 
Pracownicze Plany Kapitałowe
W systemie PPK PFR TFI pełni rolę wyznaczonej instytucji finansowej. 
Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych fundusz zdefiniowanej daty zarządzany przez wyzna-
czoną instytucję finansową nie może odmówić zawarcia umowy o zarzą-
dzanie PPK, zapewniając w ten sposób dostępność PPK dla każdego 
pracodawcy. Towarzystwo utworzyło PFR PPK Specjalistyczny Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami, 
każdy dla innej grupy wiekowej uczestników. Subfundusz o zdefinio-
wanej dacie 2065 dla najmłodszych uczestników PPK został utworzony 
z początkiem 2021 r. Utworzenie subfunduszu każdorazowo wymaga 
spełnienia szczegółowych wymagań określonych w Ustawie o pracow-
niczych planach kapitałowych. Ten złożony proces, obejmujący m.in. 
nadanie statutu, podpisanie umowy z depozytariuszem, wpisanie fun-
duszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, będzie procesem powta-
rzanym cyklicznie, przy wchodzeniu na rynek pracy kolejnych roczników 
uprawnionych do zawarcia umów o prowadzenie PPK.

PFR TFI ma świadomość odpowiedzialności wynikającej z pełnie-
nia roli instytucji wyznaczonej. W związku z tym PPK stanowią jeden 
z priorytetowych obszarów działalności. Towarzystwo koncentruje 
się na zapewnieniu jak najwyższej jakości obsługi oraz efektywnym 
zarządzaniu powierzonymi środkami. Zapewnia pracodawcom zestaw 
kompletnych rozwiązań umożliwiających w pełni zdalne wdrożenie 
i obsługę PPK, w tym system do zawierania umów online oraz system 
pozwalający na sprawną obsługę programu, wypełnienie obowiąz-
ków wobec pracowników oraz automatyzację procesów. Uczestni-
kom programu udostępnia serwis internetowy umożliwiający dostęp 
do rachunku PPK i składanie dyspozycji dotyczących uczestnictwa 
w PPK. Nowoczesne narzędzia oraz koncentracja na potrzebach klien-
tów i zapewnieniu jak najwyższego poziomu obsługi pozwoliło PFR 
TFI na nawiązanie współpracy z pracodawcami, którzy uznali ofertę 
PFR TFI za atrakcyjną i spełniającą oczekiwania ich pracowników.

Istotnym przedsięwzięciem w obszarze zarządzania PPK w 2021 r. 
było przygotowanie do obsługi dużej liczby wniosków o zawarcie 
umów o zarządzanie w związku z procesem wezwań wysyłanych 
przez PFR do pracodawców, którzy nie wdrożyli programu w terminie 
wynikającym z ustawy. Obsługa około 3800 pracodawców w krótkim 
czasie wymagała pełnej mobilizacji zespołu. Ponadto niezbędne było 
przygotowanie techniczne – PFR TFI przeprowadziło testy wydaj-
nościowe platformy do zawierania umów online oraz proces hurto-
wej akceptacji wniosków o zawarcie umowy. 

PFR TFI osiągnęło wyniki zarządzania wyższe od średniej rynko-
wej. Sześć z ośmiu subfunduszy zajęło pierwsze miejsca w swo-

ich grupach wśród konkurencji – subfundusze o zdefiniowanej 
dacie 2065 nie zostały uwzględnione w zestawieniu, gdyż insty-
tucje zarządzające PPK tworzyły je w 2021 r. w różnych terminach, 
co nie pozwala na ich porównanie w pełnym dwunastomiesięcznym 
okresie. Od początku działalności fundusz PFR PPK SFIO plasuje 
się na wysokich pozycjach. Celem na kolejne lata jest generowanie 
wyników z zarządzania powyżej średniej rynkowej.

 Wyniki w okresie 30.12.2020 r. – 30.12.2021 r.
Aktywa netto funduszu PFR PPK SFIO na 31.12.2021 r. wyniosły 
29,1 mln zł. Wpłaty netto uczestników, czyli nabycia pomniejszone 
o umorzenia, wyniosły około 16,6 mln zł. Dodatkowo pozytywnie 
na wielkość aktywów wpłynęły wysokie dodatnie stopy zwrotu 
z inwestycji osiągnięte w 8 na 9 subfunduszy pomimo bardzo trud-
nego roku na rynku obligacji skarbowych.

Na koniec 2021 r. Towarzystwo współpracowało z 5 100 pracodaw-
cami i obsługiwało ok. 8 350 rachunków PPK. Średnia partycypa-
cja u klientów PFR TFI wyniosła 37,2%, co jest wynikiem wyższym 
od średniej dla całego rynku, która wynosi 31,2%
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Fundusz Ekspansji Zagranicznej 
Fundusz współinwestuje z polskimi przedsiębiorcami w ich zagra-
niczne spółki zależne lub udziela finansowania dłużnego na warun-
kach rynkowych, dzieląc z nimi ryzyko projektu. Fundusz jest zawsze 
pasywnym inwestorem mniejszościowym i pozostawia zarządzanie 
operacyjne w rękach polskiego partnera. 

W 2021 r. Fundusz Ekspansji Zagranicznej prowadził aktywne działa-
nia na rzecz wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm. Pomimo 
wyzwań związanych z trwającą pandemią COVID-19 Fundusz pro-
wadził negocjacje biznesowe i procesy inwestycyjne zmierzające 
do rozpoczęcia nowych przedsięwzięć. W ich rezultacie podpisał 
dwie nowe umowy inwestycyjne: z Victoria Dom Holding sp. z o.o. 
na finansowanie dłużne ekspansji w sektorze budownictwa wielo-
rodzinnego w Niemczech (na łączną kwotę 10 milionów euro) oraz 
z Laude Smart Intermodal S.A. na rozwój działalności w sektorze 
transportu intermodalnego w Niemczech (na kwotę 10 milionów 
euro). Ponadto fundusz współpracował ze swoim dotychczaso-
wym partnerem Elemental Holding przy przejęciu udziałów w dwóch 
amerykańskich spółkach: Maryland Core oraz Legend Smelting and 
Recycling. W wyniku tych transakcji Grupa Elemental stała się jed-
nym z największych polskich inwestorów w Stanach Zjednoczonych. 

Na koniec 2021 r. Fundusz posiadał w portfelu 13 wypłaconych 
lokat, natomiast wartość portfela wyniosła ponad 75 milionów euro. 
W 2022 r. Fundusz planuje podpisać kolejne 4 umowy inwestycyjne.

Działalność operacyjna
Działalność operacyjna stanowi istotny element zarządzania fun-
duszami. Wiele zadań to procesy długookresowe wymagające 
spełnienia rygorystycznych regulacji i procedur. W 2021 r. PFR TFI 
zrealizowało szereg projektów w tym obszarze. 

Jednym z najbardziej wymagających procesów było połączenie 
Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN (fun-
dusz przejmujący) i PFR Inwestycje FIZ (fundusz przejmowany) oraz 
przystąpienie do prac związanych z kolejnym połączeniem (Fundu-
szu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN oraz Fundu-
szu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN). Połączenia mają 
na celu przede wszystkim zwiększenie skali działalności funduszu 
wynikowego. 

Połączenie wskazanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych było 
jedną z pierwszych operacji tego rodzaju na rynku polskim. Realiza-
cja tego projektu ze względu na skomplikowany charakter funduszy, 
dużą liczbę złożonych lokat portfelowych oraz na wysokie wyma-
gania uczestników była zadaniem trudnym, zarówno koncepcyjnie, 
jak i operacyjnie. Sukces przedsięwzięcia był możliwy dzięki zaan-
gażowaniu zespołów po stronie PFR TFI, inwestorów, audytora oraz 
innych podmiotów wspierających proces merytorycznie. 

Powodzenie pierwszego połączenia było motywatorem do przystą-
pienia do drugiego etapu, jakim było połączenie Funduszu Inwesty-
cji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN z Funduszem Inwestycji 
Polskich Przedsiębiorstw FIZAN. Połączenie to nastąpiło 14 kwiet-
nia 2022 r. Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN dzia-
łał jako fundusz przejmujący.

Kolejnym istotnym przedsięwzięciem w 2021 r. był aktywny udział 
w procesie zmiany struktury własnościowej trzech funduszy. 
W wyniku sprzedaży przez Bank Gospodarstwa Krajowego certy-
fikatów inwestycyjnych Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, 
Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Inwestycji 
Samorządowych jedynym uczestnikiem tych funduszy został PFR. 
Zawarcie przedmiotowych transakcji było efektem kilkumiesięcz-
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Przykłady inwestycji  
Funduszu Ekspansji Zagranicznej:

Objęcie udziałów 
w spółce Laude Assets
Kraj inwestycji: Niemcy 

Udział Funduszu: 10 mln euro 
Branża: logistyczna 

Data: 2021

Finansowanie dłużne na rozwój 
spółki Samasz North America

Kraj inwestycji: USA 
Udział Funduszu: 2 mln dolarów 

Branża: produkcja maszyn 
Data: 2019

Finansowanie dłużne na roz-
wój zagranicznych projektów

Kraj inwestycji: Niemcy 
Udział Funduszu: 10 mln euro 

Branża: deweloperska 
Data: 2021

Objęcie akcji spółki 
White Olive

Kraj inwestycji: Grecja 
Udział Funduszu: 9 mln euro 

Branża: turystyczna 
Data: 2021

Objęcie akcji spółki 
Elemental USA

Kraj inwestycji: USA 
Udział Funduszu: 49% 

Branża: recykling 
Data: 2019

Finansowanie dłużne 
na zakup spółki Avalon

Kraj inwestycji: Chorwacja 
Udział Funduszu: 0,9 mln euro 

Branża: IT hostingowa 
Data: 2019

Objęcie udziałów w fabryce 
FTO Fertigteilwerk Obermain

Kraj inwestycji: Niemcy 
Udział Funduszu: 2,94 mln euro 

Branża: budowlana 
Data: 2020

Finansowanie dłużne na zakup 
trzech spółek hostingowych

Kraj inwestycji: Rumunia 
Udział Funduszu: 2,1 mln euro 

Branża: IT hostingowa 
Data: 2018
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nego procesu wdrożeniowego we współpracy pomiędzy stronami 
oraz zaangażowania Towarzystwa w długotrwały i wymagający pro-
ces due dilligence. 

W ramach prowadzonych działań operacyjnych PFR TFI przeprowa-
dziło jedenaście emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy o war-
tości około 5,3 mld złotych. 

W 2021 roku PFR TFI zrealizowało proces migracji ksiąg rachunko-
wych pięciu funduszy z firmy zewnętrznej do PFR TFI – celem tej 
zmiany jest poprawa efektywności i szybkości działania oraz zapew-
nienie rzetelnego procesu raportowania do uczestników funduszy 
i rynku. W tym celu niezbędne było rozbudowanie systemu ewi-
dencyjno-księgowego i dodanie nowych funkcjonalności umożli-
wiających m.in. wyceny w różnych walutach. W celu usprawnienia 
procesów weryfikacji kosztów Towarzystwo wprowadziło częściową 
automatyzację ewidencji faktur dotyczących operacji funduszy. PFR 
TFI zaimplementowało zasady prowadzenia rachunkowości funduszy 
zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej o szczególnych zasadach rachun-
kowości funduszy inwestycyjnych, w tym zmiany polityk rachunko-
wości dla wszystkich zarządzanych funduszy. 

W związku ze spełnieniem celu zaplanowanego dla Funduszu Spółek 
ARP FIZAN PFR TFI rozpoczęło przygotowanie do procesu likwida-
cji tego funduszu. 

Organizacja pracy 
W 2021 r. nastąpiły istotne zmiany w zakresie obsługi kadrowo-pła-
cowej, która została przeniesiona z podmiotu zewnętrznego do PFR 
– proces obejmował przede wszystkim migrację danych, przeniesie-
nie dokumentacji kadrowej oraz teczek osobowych, instalację sys-
temu obsługi HR, co pozwoliło na częściową cyfryzację tego obszaru. 

PFR TFI, wypełniając zalecenia wskazane w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu, trybu i warun-
ków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwe-
stycyjnych i kontynuując dobre praktyki rozwoju kompetencji oraz 
poszerzenia wiedzy w obszarze zarządzania instytucjami finanso-
wymi, w 2021 r. przyjęło Politykę w zakresie utrzymywania i dosko-
nalenia wiedzy i kompetencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej 
PFR TFI S.A. oraz plan szkoleń dla członków Zarządu i Rady Nad-
zorczej. Dzięki precyzyjnemu określeniu wymagań i celów wszyscy 
członkowie organów spółki posiadają adekwatny do zakresu wyko-
nywanych czynności poziom wiedzy i kompetencji.

Ponadto PFR TFI umożliwia pracownikom rozwijanie kompetencji 
i zapewnia narzędzia mające na celu usprawnianie i unowocześnianie 
pracy. Zgodnie z przepisami Ustawy o funduszach inwestycyjnych 
w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji zarzą-
dzających funduszami pracownicy pozyskali kolejne licencje i certy-
fikaty międzynarodowych instytucji potwierdzające ich kompetencje. 

W ramach przeciwdziałania zjawisku mobbingu PFR TFI przyjęło Poli-
tykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną. Ponadto dla wszyst-
kich pracowników zostało zorganizowane szkolenie w tym obszarze. 

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oznaczała konieczność 
utrzymania modelu pracy hybrydowej w Towarzystwie. Kluczowym 
zadaniem w tym okresie było zapewnienie bezpieczeństwa pracow-
ników i obiegu informacji oraz utrzymanie poziomu efektywności.

Zarządzanie zespołami w czasie długotrwałej pracy hybrydowej 
wymagało odpowiedniego podejścia. Dlatego w 2021 r. rozwijano 
kulturę organizacyjną nastawioną na bezpieczeństwo informacji, 
zaufanie, dzielenie się wiedzą, a także organizowano procesy w taki 
sposób, by zapewnić efektywność pracy w zespole rozproszonym. 
Wsparciem dla pracowników były warsztaty online rozwijające kom-
petencje miękkie, a tym samym wspierające pracowników podczas 
pracy zdalnej, m.in. w zakresie: budowania odporności psychicznej, 
budowania i utrzymywania dobrych relacji, utrzymywania motywa-
cji i efektywności, kultury doceniania. 

Towarzystwo przyjęło Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych i wprowadziło system kafeteryjny benefitów dla pracow-
ników – MyBenefit. To rozwiązanie, które zapewnia pracownikom 
większą swobodę w wyborze benefitów pozapłacowych. 

W celu zapewnienia sprawnej i spójnej komunikacji wewnętrznej, 
a także bardziej efektywnego wykorzystania narzędzi umożliwiają-
cych współpracę w środowisku online, w 2021 r. PFR TFI uruchomiło 
intranet. Wewnętrzna sieć telekomunikacyjna pozwala na odciążenie 
skrzynek mailowych, a także usystematyzowanie treści oraz zapew-
nia pracownikom stały dostęp do niezbędnych informacji. 

Bezpieczeństwo i zgodność 
Od IV kwartału 2021 r. usługi w zakresie IT oraz bezpieczeństwa 
świadczy na rzecz PFR TFI spółka z grupy kapitałowej – PFR Ope-
racje. W związku z tym od 1 września 2021 r. nastąpiło przeniesie-
nie do PFR Operacje określonych pracowników Biura Informatyki, 
a następnie od 1 października spółka w pełnym wymiarze rozpo-
częła świadczenie usług Service Desk. 

Kwestia bezpieczeństwa danych ma dla PFR TFI kluczowe znacze-
nie, w szczególności w okresie pracy zdalnej i hybrydowej. Przed-
stawiciele PFR TFI biorą czynny udział w pracach trzech komitetów 
utworzonych w ramach Grupy Kapitałowej PFR: bezpieczeństwa, 
architektury oraz projektów. W ramach wspólnych prac z PFR Ope-
racje w 2021 oraz zgodnie z przyjętymi rekomendacjami Komitetu 
Bezpieczeństwa GK PFR oraz Komitetu IT PFR TFI rozpoczęło pro-
ces wdrażania ulepszonych technologii, które poprawią poziom 
bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz ochrony 
informacji w Towarzystwie np. infrastruktury klucza publicznego 
(PKI), nowego systemu do ochrony poczty elektronicznej, nowego 
systemu do ochrony informacji (DLP), centralizację dostępu do sieci 
Internet. W związku z powierzeniem do PFR Operacje zarządzania 
usługami IT oraz usługami z zakresu bezpieczeństwa informacji PFR 
TFI rozpoczęło prace nad redefinicją strategii IT na lata 2022-2025.

Ponadto PFR TFI wdrożyło rozwiązania, które usprawniają obieg 
dokumentów i informacji w Towarzystwie, takie jak: utworzenie 
nowych rejestrów z wykorzystaniem usług Power Automate i Power 
Apps, wdrożenie robota na potrzeby automatyzacji procesu obsługi 
faktur, uruchomienie intranetu w oparciu o usługę SharePoint Online. 

W zakresie Compliance Biuro Nadzoru w trybie ciągłym analizuje 
zmiany w prawie na poziomie krajowym i europejskim, które mogą 
mieć wpływ na działalność Towarzystwa i nadzoruje proces ich 
wdrożenia w Spółce. W 2021 r. do kluczowych należały nowe prze-
pisy dotyczące przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (klauzula 
GAAR), ochrony sygnalistów oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy 
i finansowania terroryzmu. Wszystkie dokumenty i procesy w Towa-
rzystwie zostały dostosowane do nowych wymagań.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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w świecie private equity 
i venture capital

2021

kw
ie

ci
eń

lu
ty PFR Ventures 

zainwestowało 
340 mln zł w cztery 
fundusze 
private equity
PFR Ventures zainwestowało 
w cztery kolejne fundusze private 
equity (PE): Apax Partners, 
H.I.G, PAI Partners i Avallon 
MBO. Najnowsze inwestycje 
w Apax Partners, H.I.G i PAI 
Partners zapewniły ekspozycję 
u zarządzających, których 
można określić jako najlepszych 
w swoich kategoriach. Avallon 
MBO to lokalny, polski zespół 
specjalizujący się w wykupach 
menedżerskich (MBO), który 
uruchamia już trzeci fundusz. 
Wśród jego poprzednich 
inwestycji znalazły się m.in. 
Velvet Care, GoodFood (lider 
rynku pieczywa ryżowego) 
oraz Organic Farma Zdrowia.

PFR Ventures 
inwestuje w dwa 
nowe fundusze 
venture capital

PFR Ventures podpisało umowy 
z dwoma nowymi zespołami:  
Freya Capital i Tangent Line. 
Otrzymały od publicznego 
inwestora w sumie 110 mln zł. 
Ich łączna kapitalizacja wynosi 
ponad 145 mln zł. Negocjacje 
prowadzone były zdalnie, 
ze względu na ograniczenia 
i reżim sanitarny. Mimo utrudnień 
proces trwał krócej niż średni 
czas od złożenia oferty 
do podpisania dokumentów.

2. PFR VENTURES

63 mln zł

82 mln zł

50 mln zł

58 mln zł

kapitalizacja

kapitalizacja*

wkład PFR Ventures

wkład PFR Ventures

*  z uwzględnieniem wkładu koin-
westorów w modelu deal-by-deal
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aj Uruchomienie PFR 

Green Hub FoF
PFR GreenHub FoF to nowy 
program, którym zarządza 
PFR Ventures. Jego celem 
jest rozbudzenie inwestycji 
funduszy VC w sektor zielonych 
(proekologicznych) innowacji. 
Na realizację tego zadania 
przeznaczonych zostanie 
200 mln zł. Projekt realizowany 
jest w ramach szerokiej strategii 
PFR Green Hub koordynowanej 
przez Polski Fundusz Rozwoju.

Trzy nowe 
międzynarodowe 
fundusze VC
PFR Ventures podpisało umowy 
z trzema międzynarodowymi 
funduszami venture capital, które 
będą inwestować w polskie, 
innowacyjne spółki. To DN Capital, 
Finch Capital i White Star 
Capital. Publiczny inwestor 
alokował w trzy zespoły łącznie 
115 mln zł. Zainwestują one 
w Polsce dwukrotność tej kwoty.

Zwiększenie 
budżetu programu 
PFR Private Equity
PFR Ventures rozbudowuje 
program PFR Private Equity. 
Do zainwestowanych już blisko 
600 mln zł dochodzi ponad 
500 mln zł. Łącznie, na inwestycje 
w lokalne i międzynarodowe 
zespoły zarządzające funduszami 
private equity PFR Ventures 
przeznaczy ponad 1,1 mld zł. 
Z nowej puli środków dokonano 
już pierwszej inwestycji 
w polski zespół Syntaxis.

List intencyjny 
NCBR, PFR i PFR 
Ventures
Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Polski Fundusz 
Rozwoju oraz PFR Ventures 
podpisały porozumienie 
o współpracy na rzecz rozwoju 
technologii proekologicznych 
i środowiskowych, aby wspierać 
transformację polskiej gospodarki 
w kierunku neutralności 
klimatycznej. To ważny krok 
w kierunku budowania platformy 
współpracy między instytucjami, 
które oferują wiedzę i kapitał 
na różnych etapach rozwoju 
innowacyjnego projektu.

Nowa ulga 
podatkowa – 
do 50% odliczenia 
dla inwestorów 
w funduszach 
VC i aniołów 
biznesu
Nawet 50% kwoty inwestycji 
odliczą od podstawy 
opodatkowania inwestorzy 
w funduszach venture capital 
i aniołowie biznesu. Nowa 
ulga dla osób wspierających 
innowacyjne polskie spółki 
zaprezentowana w programie 
„Polski Ład” została przygotowana 
przez Ministerstwo Finansów, 
we współpracy z PFR Ventures.

FINCH    CAPITAL

mln zł 
na realizację 
projektu

200
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3. PFR NIERUCHOMOŚCI
W 2021 roku spółka PFR Nieruchomości rozpoczęła nabory do miesz-
kań w 10 inwestycjach w całej Polsce. Zainteresowanie ofertą było 
ogromne – na 2,2 tysiąca lokali zgłosiło się ponad 12 tysięcy chęt-
nych. Rekordowa liczba wniosków wpłynęła w miastach średniej 
wielkości, w których nie funkcjonują podmioty oferujące mieszkań 
w formule najmu instytucjonalnego.

W 2021 roku PFR Nieruchomości rozpoczęła kolejne inwestycje 
obejmujące 1,4 tysiąca mieszkań. 221 powstaje przy ul. Lubańskiej 
w Zgorzelcu. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z samo-
rządem, który wskazał teren pod realizację osiedla oraz przeprowa-
dzi nabór najemców. Latem ruszyła także budowa Nowej Kolejowej 
– pierwszego wrocławskiego osiedla w ramach rynkowej części rzą-
dowego programu mieszkaniowego. Na terenie – niegdyś należącym 
do Poczty Polskiej – powstaje osiem budynków, w których znajdzie 
się 469 mieszkań. O atrakcyjności tej inwestycji przesądza nie tylko 
nowoczesna architektura i bardzo dobra lokalizacja (około 1,5 kilo-
metra od wrocławskiego Starego Miasta), ale także jej walor histo-
ryczny. Na terenie inwestycji znajduje się m.in zabytkowa hala oraz 
kotłownia, które zostaną zrewitalizowane i przystosowane do współ-
czesnych funkcji – usługowych, gastronomicznych, handlowych.

2021 rok przyniósł także kolejną inwestycję w Katowicach. Jesie-
nią ruszyła budowa 523 mieszkań przy ul. Korczaka. Projekt osie-
dla – składającego się z niskiej, kameralnej zabudowy zatopionej 
w zieleni – został wyłoniony w konkursie na modelowy dom wieloro-
dzinny. Będą to kolejne mieszkania oferowane przez PFR Nierucho-
mości w stolicy Górnego Śląska. Pierwszym osiedlem, które zostało 
przekazane najemcom w sierpniu 2021 roku, był Nowy Nikiszowiec. 
Inwestycja zyskała rozgłos nie tylko dzięki swojej skali, ale także roz-
wiązaniom architektonicznym i urbanistycznym. Najlepszym dowo-
dem uznania dla katowickiego osiedla była nominacja do prestiżowej 
nagrody im. Miesa van der Rohe określanej mianem „architektonicz-
nego Oskara”. Nowy Nikiszowiec otrzymał także nagrodę dziennika 
„Rzeczpospolita” w kategorii „Wizja zmieniająca oblicze miasta”

Nowy Nikiszowiec jest pierwszą inwestycją, w której zastosowano 
elementy sztuki. W styczniu 2021 roku zamontowano 11-metrowy 
relief na fasadzie jednego z budynków okalających centralny 
plac osiedla. Płaskorzeźba składa się z 33 płyt o wymiarach metr 
na metr i jest formą abstrakcji geometrycznej z motywami łączącymi 
ją z historią i tradycją regionu. Można w niej szukać odniesień związa-
nych bezpośrednio z górnictwem – takich jak godło górnicze, węgiel, 
szyby kopalniane – a także skojarzeń z urbanistyką i rozwojem miast.

W 2021 poszerzyła się także oferta Funduszu Mieszkań na Wyna-
jem. Do grona miast, w których Fundusz oferuje mieszkania – War-
szawy, Krakowa, Poznania, Katowic, Trójmiasta – dołączyła Łódź 
z inwestycją na 80 lokali. Nowa nieruchomość jest położona u zbiegu 
ulic Zgierskiej i Wspólnej na Bałutach – jednej z najpopularniejszych 
łódzkich dzielnic.

Miniony rok przyniósł pierwszą inwestycję, która będzie realizowana 
na terenie wniesionym przez PKP S.A.. We Wrocławiu przy ul. Biało-
wieskiej, na nabrzeżu Odry, w odległości 3,5 kilometra od centrum 
Wrocławia powstanie około 400 mieszkań na wynajem. W 2021 r. 
ruszyło postępowanie, które wyłoni pracownię architektoniczną 
do zaprojektowania osiedla.

PFR Nieruchomości S.A. planuje rozwijać ofertę obu Funduszy. 
W przypadku Funduszu Mieszkań dla Rozwoju już jesienią 2022 
roku ruszy kolejny duży projekt we Wrocławiu – pierwszy etap obej-
mujący budowę 414 mieszkań na Zakrzowie. Rozpoczęty zostanie 
również pierwszy projekt w Lublinie na blisko 400 mieszkań, który 
pod koniec 2021 r. uzyskał pozwolenie na budowę.

Fundusz Mieszkań na Wynajem także pojawi się w nowych lokali-
zacjach. Będzie to kolejny projekt w Łodzi – druga inwestycja spółki 
w tym mieście, ale pierwsza o podwyższonym standardzie. Zgodnie 
z założeniami powstanie butikowy projekt zlokalizowany w Nowym 
Centrum Łodzi, po sąsiedzku ze zrewitalizowanym dworcem Łódź 
Fabryczna. Budynek powstanie na wzór XIX-wiecznej kamienicy, 
która stała kiedyś w tym miejscu. Kolejna planowana inwestycja 
to czwarta nieruchomość w Poznaniu – mieście, w którym oferta 
Funduszu cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Będzie to ponad 
300 mieszkań przy ul. Śniadeckich w ścisłym centrum miasta.

9 grudnia 2021 roku nastąpiła sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych 
obu funduszy od dotychczasowego uczestnika BGK S.A. do PFR. 
W efekcie sprzedaży PFR stał się jedynym uczestnikiem Funduszu 
Mieszkań na Wynajem oraz Funduszu Mieszkań dla Rozwoju.

4. PFR PORTAL PPK
W 2021 r. Spółka kontynuowała działania zapoczątkowane w 2020 r., 
w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom dla polskiej gospo-
darki wywołanych pandemią COVID-19. W ramach tych działań PFR 
Portal PPK prowadził bezpłatne szkolenia on-line na temat rządowej 
Tarczy Antykryzysowej oraz bezpłatne szkolenia z zakresu Tarczy 
finansowej dla MMŚP, wspierając przedsiębiorców zainteresowanych 
uzyskaniem pomocy w okresie przestoju gospodarczego. W ramach 
tych szkoleń w 2021 r. zostało przeszkolonych ponad 60 tys. osób 
z ok.21 tys. firm.

5. PFR OPERACJE
PFRO działa zgodnie z przyjętym w Grupie Kapitałowej PFR modelem 
ładu korporacyjnego. Został on przełożony na strukturę organizacyjną 
spółki i zastosowane w niej mechanizmy kontroli czynników ryzyka. 

Proces realizowany jest w oparciu o wytyczne normy PN-ISO/IEC 
27005:2018 i wytyczne KNF, oraz stanowi element funkcjonującego 
w PFRO Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

Zarządzanie ryzykiem w PFRO odbywa się zgodnie z zasadami 
określonymi „Polityką zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbez-
pieczeństwa”. Determinuje ona podejście do zarządzania ryzykiem 
w zakresie cyberbezpieczeństwa PFRO, cyberbezpieczeństwa stron 
trzecich oraz podmiotów współpracujących z PFRO.

W pierwszym pełnym roku funkcjonowania PFR Operacje skupiały 
się na:

 ■ integracji zespołów IT oraz bezpieczeństwa przejętych ze spółek 
GK PFR;

 ■ wdrażaniu nowych modeli operacyjnych w obszarach IT/Sec zgod-
nie z przyjętymi na poziomie GK PFR strategiami bezpieczeń-
stwa oraz IT;

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Miasta według liczby 
zebranych wniosków

Miasto Liczba wniosków

1. Kraków 2 576

2. Katowice 2 116

3. Toruń 2 046

4. Radom 1 139

5. Świdnik 1 035

Miasta według liczby 
chętnych na jeden lokal

Miasto Liczba chętnych

1. Świdnik 9,5

2. Radom 9,0

3. Nowy Targ 7,5

4. Września 6,7

5. Toruń 6,4
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 ■ wsparciu projektów biznesowych realizowanych przez spółki 
GK PFR;

 ■ rozbudowie katalogu usług świadczonych na rzecz spółek GK PFR.

W rezultacie tych działań dojrzałość organizacji w/w obszarów, mie-
rzona zgodnie z metodyką NCF (National Institute of Standards and 
Technology Cybersecurity Framework), przekroczyła średnią dla 
europejskich organizacji z sektora publicznego oraz finansowego.

Najważniejsze wydarzenia:
1. Uruchomienie Centrum Operacji Bezpieczeństwa (SOC) odpo-

wiedzialnego za monitorowanie w trybie 24/7 zdarzeń oraz incy-
dentów cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze GK PFR. SOC 
zapewnia bezpieczeństwo GK PFR poprzez ciągłe monitorowa-
nie systemów oraz infrastruktury przy współpracy z rządowymi 
jednostkami CSIRT.

2. Transformacja z modelu własnej infrastruktury do modelu wyko-
rzystującego rozwiązania chmury hybrydowej. 

3. Wdrożenie jednolitego modelu obsługi użytkowników końcowych 
(help-desk) dla wszystkich spółek GK PFR. Wdrożony model 
poprawił czas reakcji na zgłoszenia użytkowników oraz znacząco 
zmniejszył liczbę zgłoszeń obsługiwanych powyżej czasu zde-
finiowanego w SLA.

4. Wdrożenie jednolitego modelu bezpieczeństwa obejmującego 
m. in.:

• zabezpieczenie urządzeń końcowych;

• nowy model zarządzania uprawnieniami i dostępami;

• MFA, VPN – always-on;

• e-mail gateway & sandbox – ochrona poczty;

• agregacje, korelacje oraz analiza zdarzeń w modelu 24/7;

• reakcja na zdarzenia 24 h/7 dni w tygodniu;

• podnoszenie świadomości, szkolenia i ćwiczenia w oparciu 
o scenariusze realnych (kontrolowanych) ataków. 

5. Wdrożenie Polityki Zarządzania Ryzykiem w zakresie cyberbez-
pieczeństwa i ustanowienie Zintegrowanego Systemu Zrządza-
nia Ryzykiem w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27005:2018 oraz 
wytyczne KNF w zakresie organizacji obszarów technologii infor-
macyjnej i bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego.

7. OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ
 
STYCZEŃ
e-Rejestracja – Chmura Krajowa oddała do użytku system e-Reje-
stracja, zbudowany od podstaw dla Centrum e-Zdrowia, służący 
do elektronicznej obsługi pacjentów w ramach Narodowego Pro-
gramu Szczepień. Z systemu korzysta kilkadziesiąt tysięcy pracow-
ników punktów szczepień i infolinii oraz miliony osób uprawnionych 
do szczepień. 

KWIECIEŃ
Otwarcie Regionu Google Cloud Warszawa – 14 kwietnia urucho-
miony został region Google Cloud Warszawa. To pierwsza w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej infrastruktura obliczeniowa globalnego 
dostawcy chmury publicznej. Powstała w wyniku partnerstwa stra-
tegicznego Google Cloud i Chmury Krajowej. 

Podpisanie listu intencyjnego z PKP IC – Chmura Krajowa podpisała 
list intencyjny z PKP Intercity. Jego celem jest opracowanie i wdro-
żenie narzędzia informatycznego w chmurze publicznej służącego 
do tworzenia harmonogramów technicznej obsługi floty oraz wizu-
alizacji przyszłej dostępności taboru. 

MAJ
Podpisanie listu intencyjnego z ZUS – Chmura Krajowa podpisała list 
intencyjny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie trans-
feru wiedzy dotyczącej sposobu wykorzystania możliwości chmury 
hybrydowej, budowy, funkcjonowania i rozwoju systemów informa-
tycznych wykorzystujących usługi chmurowe.

CZERWIEC
Podpisanie umowy z PGNiG S.A. – Chmura Krajowa podpisała 
umowę z PGNiG S.A. w celu realizacji projektu „Smart Field”. Zakłada 
on wykorzystanie chmury obliczeniowej i technologii takich, jak 
sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe do modelowania złóż 
węglowodorów. 

LIPIEC
Chmura od A do Z. Przemysł 4.0 w Rozszerzonej Rzeczywistości –
spotkanie biznesowe dla klientów z sektora produkcyjnego i prze-
mysłowego współtworzone wspólnie z Google Cloud, TKM Projekt 
oraz nsFlow. Wydarzenie miało na celu przybliżyć tematykę rozsze-
rzonej rzeczywistości oraz wskazać szeroki wachlarz zastosowań 
tej technologii w firmach produkcyjnych. 

SIERPIEŃ
Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska – Bank Ochrony Środo-
wiska opracował we współpracy z Chmurą Krajową koncepcję trans-
formacji swoich rozwiązań IT do modelu chmurowego. 

WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 
Roadshow „Chmura od A do Z” – cykl spotkań z obecnymi i poten-
cjalnymi klientami biznesowymi w dużych miastach (Katowice, Kra-
ków, Poznań, Trójmiasto, Łódź, Wrocław) na terenie Polski będący 
kontynuacją działań związanych z otwarciem regionu Google Cloud 
w Warszawie.

PAŹDZIERNIK
Google Cloud Customer Award – Chmura Krajowa została laure-
atem globalnego konkursu Google Cloud Customer Award w kate-
gorii opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze za system e-Rejestracji 
na szczepienia przeciw COVID-19 opracowany dla Centrum e-Zdro-
wia. 

GRUDZIEŃ
Serwis MojePPK – Chmura Krajowa zaprojektowała (architektura, UX) 
i wykonała aplikację internetową działająca w chmurze publicznej, 
która umożliwia użytkownikom zapisanym do Pracowniczych Pla-
nów Kapitałowych sprawdzanie salda zgromadzonych oszczędności. 
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Istotne zdarzenia w 2021 r.
PFR realizuje program emisji obligacji o łącznej wartości 
do 100 mld. zł w związku z powierzeniem na mocy umowy wykona-
nia rządowych programów: „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu 
Rozwoju dla małych i średnich firm”, przyjętego uchwałą Rady Mini-
strów nr 50/2020 z 27 kwietnia 2020 r., „Tarcza finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla dużych firm” przyjętego uchwałą Rady Mini-
strów nr 51/2020 z 27 kwietnia 2020 r., „Programu wsparcia Pol-
skich Linii Lotniczych LOT S.A.” przyjętego uchwałą Rady Ministrów 
nr 189/2020 z 21 grudnia 2020 r. oraz „Tarcza finansowa 2.0 Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” na mocy 
uchwały nr 2/2021 z 5 stycznia 2021 r. 

W celu sfinansowania Programów PFR wyemitował w 2020 r. obli-
gacje na łączną kwotę 65,4 mld zł. Dodatkowo w 2021 r. Spółka 
wyemitowała obligacje na łączną kwotę 8,5 mld zł. Szczegóły 
dotyczące wyemitowanych serii obligacji zostały przedstawione 
szerzej w punkcie „Finansowanie programów pomocowych” niniej-
szego raportu. Szczegółowe warunki poszczególnych emisji zostały 
zawarte w publikowanych przez PFR listach emisyjnych dostępnych 
na stronie internetowej www.pfr.pl.

5 stycznia 2021 r. została podjęta Uchwała Nr 2/2021 Rady Ministrów 
w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Realizację tego 
programu powierzono PFR. Łączna wartość finansowania progra-
mowego w ramach programu mogła osiągnąć 13 mld zł, z zastrzeże-
niem możliwości pozyskania przez PFR finansowania zewnętrznego 
we wskazanej wyżej wysokości. Program przewiduje dwa rodzaje 
działań pomocowych: 

 ■ Tarczę finansową dla mikrofirm 2.0 o wartości nieprzekraczającej, 
według stanu na datę programu, kwoty 6,5 mld zł; oraz 

 ■ Tarczę finansową dla MŚP 2.0 o wartości nieprzekraczającej, 
według stanu na datę programu, kwoty 6,5 mld zł. 

Program jest częścią wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy 
Finansowej PFR oraz w ramach dotychczas notyfikowanej pomocy 
publicznej, do kwoty 100 mld zł. 

PFR otrzymał informację o możliwych sprawach sądowych, które 
mogą być wszczęte przeciwko niej, a dotyczą decyzji PFR w zakresie 
wypłat pożyczek i subwencji z programów rządowych Tarczy Finan-
sowej PFR. W razie negatywnego rozstrzygnięcia nie stanowią dla 
PFR ryzyka wypływu własnych środków finansowych.

22 lutego 2021 roku Ministerstwo Finansów przekazało na rachu-
nek powierniczy PFR obligacje oznaczone jako OF0423 (następnie 
zasymilowane z OK0423) o nominalnej wartości 6,6 mld zł. PFR zlecił 
wycenę otrzymanych papierów niezależnemu ekspertowi, tj. Deloitte 
Advisory sp. z o.o. sp. k, który na 1 marca 2021 r. wycenił te obligacje 
do wartości rynkowej, która na dzień wyceny wynosiła 6,58 mld zł. 
Wycena została następnie zweryfikowana przez niezależnego bie-
głego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Biegły rewi-
dent wydał opinię, w której potwierdził prawidłowość sporządzonej 
wyceny, a formalnie Sprawozdania Zarządu z wyceny. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFR 27 maja 2021 r. podjęło 
uchwałę w sprawie jego podwyższenia poprzez emisję w trybie sub-
skrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii F z wyłą-

czeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 
PFR oraz zmiany Statutu PFR w związku z podwyższeniem kapitału 
zakładowego. 27 września 2021 r. kapitał zakładowy PFR został pod-
wyższony z kwoty 4 953 252 553 zł do kwoty 11 475 907 779 zł., tj. 
o kwotę 6 522 655 226 zł, w drodze emisji 6 522 655 226 nowych 
akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej po 1 zł każda, 
a wartości emisyjnej 1,01 zł. Oferta objęcia Akcji Serii F została skie-
rowana wyłącznie do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Pre-
zesa Rady Ministrów. Różnica między ceną nominalną a emisyjną 
w kwocie 65 226 552,26 zł została w części przeznaczona na pokry-
cie kosztów emisji w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych.

PFR skorzystał z prawa przewidzianego w umowie pożyczki z 30 maja 
2017 r. zawartej z PKO Bankiem Polskim S.A. do przedłużenia okresu 
obowiązywania tej umowy na kolejny rok. W dniu 10 marca 2021 r. 
PFR otrzymała informację z PKO Banku Polskiego S.A. o wyraże-
niu zgody przez bank na wydłużenie okresu pożyczki. Stosowny 
aneks z PKO Bankiem Polskim S.A. został podpisany przez Zarząd 
PFR 11 maja 2021 r. 

30 marca 2021 r. została podjęta Uchwała nr 260/2021 przez Zarząd 
PFR w sprawie: (i) podjęcia decyzji inwestycyjnej dot. nabycia akcji 
w kapitale zakładowym spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. 
z siedzibą w Gdańsku („MTG”) od FIS reprezentowanego przez PFR 
TFI S.A., (ii) wyrażenia zgody na podpisanie w imieniu PFR doku-
mentacji transakcyjnej obejmującej w szczególności: umowę sprze-
daży oraz umowę przystąpienia do umowy inwestycyjnej z 8 grudnia 
2015 r., (iii) wyrażenia zgody na dokonanie wszelkich innych czynno-
ści faktycznych lub prawnych koniecznych lub wymaganych do naby-
cia akcji MTG.

30 października 2020 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została 
zarejestrowana spółka pod firmą PFR Operacje, której jedynym 
wspólnikiem jest PFR. PFR objął 100% udziałów w kapitale zakłado-
wym PFR Operacje, o łącznej wartości 2 500 000,00 zł. Zawiązanie 
spółki PFR Operacje jest elementem realizacji Strategii Grupy Kapi-
tałowej PFR oraz implementacji przyjętych przez Zarząd PFR doku-
mentów Strategii Bezpieczeństwa oraz Strategii IT. PFR Operacje 
świadczy obecnie na rzecz spółek Grupy Kapitałowej PFR usługi 
związane z bezpieczeństwem oraz IT. 26 lutego 2021 r. Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższyło kapitał zakładowy 
o kwotę 14 500 000,00 zł, tj. do kwoty 17 mln zł. Kapitał został w cało-
ści opłacony. 30 marca 2021 r. została podpisana umowa sprzedaży 
aktywów między spółkami GK PFR a PFR Operacje, która przeniosła 
niezbędne licencje oraz inne aktywa na PFR Operacje, w celu pro-
wadzenia przez spółkę działalności operacyjnej.

9 marca 2021 r. PFR dokonał zapisu na 181 818 akcji spółki Mabion S.A. 
po cenie 55 zł za jedną akcję. Łączna kwota inwestycji wyniosła 
9 999 990 zł. Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiadała 90 909 akcji.

W kwietniu 2021 r. PFR objął 21 401 certyfikatów inwestycyjnych PFR 
Koffi FIZ za kwotę 22 000 tys. zł, stając się jednym z inwestorów fun-
duszu. W październiku PFR objął emisję kolejnych 56 815 certyfika-
tów inwestycyjnych funduszu za kwotę 53 599 tys. zł.

5 maja 2021 r. PFR został wpisany przez BM PKO BP do rejestru 
akcjonariuszy w miejsce FIS. W tym samym dniu została opła-
cona przez PFR cena sprzedaży w wysokości 56 238 954,29 zł, tj. 
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281,194771 zł za akcję, ustalona w oparciu o wartość wynikającą 
z wyceny akcji na 15 marca 2021 r. 

PFR udzielił poręczenia za gwarancje dobrego wykonania oraz gwa-
rancje zwrotu zaliczki wystawione na zlecenie spółki portfelowej 
funduszu zarządzanego przez PFR w związku z kontraktami reali-
zowanymi przez ten podmiot. Wartość poręczenia nie przekracza 
200 mln zł. Poręczenie udzielone zostało częściowo 23 kwietnia, 
a częściowo 10 maja 2021 r. 

Dnia 11 czerwca 2021 r. PFR dokonał dokapitalizowania spółki Ope-
rator Chmury Krajowej w kwocie 17,5 mln zł. Kapitał został w cało-
ści opłacony.

23 czerwca 2021 r. agencja S&P Global Ratings dokonała oceny ratin-
gowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na poziomie A w walucie 
lokalnej i A- w walucie obcej, z perspektywą stabilną. Jest to naj-
wyższa możliwa ocena, równa ocenie ratingowej Polski, jako kraju. 
W swojej ocenie agencja S&P zwraca uwagę na kluczową rolę PFR 
przy wdrażaniu strategicznych projektów gospodarczych rządu 
RP, takich jak wdrożenie prywatnego filara emerytalnego w postaci 
Pracowniczych Planów Kapitałowych czy realizacja programu 
pomocowego Tarcza Finansowa PFR dla polskich przedsiębiorstw 
dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

26 lipca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Portal 
PPK podwyższyło kapitał zakładowy o kwotę 7 000 000,00 zł, tj. 

do kwoty 27 mln zł poprzez utworzenie 7 000 udziałów o wartości 
nominalnej 1 tys. zł. Kapitał został w całości opłacony. 

W lipcu 2021 r. PFR objął nowe emisje certyfikatów inwestycyjnych 
PFR Fundusz Funduszy FIZ (łącznie 37 978 certyfikatów) za łączną 
kwotę 39 999 tys. zł.

W październiku 2021 r. nastąpiło przejęcie funduszu PFR Inwe-
stycje FIZ przez fundusz FIIK FIZAN. Proporcja udziału ustalona 
została na podstawie wyceny z 15 września 2021 r. Po połączeniu PFR 
posiada 69,09% certyfikatów w funduszu FIIK FIZAN po przejęciu.

W listopadzie PFR wypłacił 1 transzę pożyczki na podstawie umowy 
z MDR Inwestycje 5 SP. z o.o. na kwotę 30 mln zł.

W grudniu 2021 r. PFR odkupił od BGK wszystkie należące do BGK 
certyfikaty inwestycyjne funduszy FSMdR FIZAN oraz FSMnW FIZAN 
za łączną kwotę 2 195 870 tys. zł. W grudniu PFR objął kolejną emi-
sji funduszu FSMdR FIZAN na kwotę 175 000 tys. zł. Na 31 grudnia 
2021 r. PFR pozostaje jedynym inwestorem tych funduszy.

W grudniu 2021 r. nastąpiło odkupienie 197 500 certyfikatów inwe-
stycyjnych funduszu FIS FIZAN od BGK za kwotę 196 582 tys. zł. 
Pozostała część certyfikatów BGK w ilości 112 500 sztuk została 
umorzona. Na 31 grudnia 2021 r. PFR pozostaje jedynym inwesto-
rem funduszu.
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Istotne zdarzenia 
po dacie bilansowej
W lutym 2022 r. Rosja dokonała zbrojnej inwazji na Ukrainę, 
co wywarło duży wpływ na światowe ceny aktywów finansowych 
i surowców, a także wpłynęło na zwiększenie niepewności w gospo-
darce światowej. Zarząd PFR na bieżąco monitoruje wpływ sytu-
acji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Spółki 
w 2022 r. W zakresie potencjalnych ryzyk Zarząd identyfikuje nega-
tywny wpływ zmian na rynkach finansowych na wartość portfela 
instrumentów finansowych Spółki, w tym w szczególności na: akcje 
spółek notowanych na GPW, obligacje skarbowe, certyfikaty inwe-
stycyjne. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie można prze-
widzieć, jak będzie się rozwijała sytuacja na Ukrainie, i nie jest jesz-
cze możliwa wiarygodna ocena jej wpływu na przyszłe sprawozdania 
finansowe Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego spra-
wozdania finansowego powyższa sytuacja nie wpływa na wartości 
liczbowe zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym PFR za rok 
zakończony 31 grudnia 2021 r. 

W dniu 10 stycznia 2022r. MDR Inwestycje 5 SP. z o.o. dokonała 
spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 30 000 000,00 mln zł wraz 
z naliczonymi odsetkami.

W dniu 4 lutego 2022 r. PFR Nieruchomości S.A. dokonał wcześniej-
szej spłaty obligacji o wartości nominalnej 10 000 000,00 mln zł.

W dniu 10 lutego PFR udzielił zabezpieczenia w formie poręczenia 
finansowania linii gwarancyjnych dla spółki portfelowej funduszu 
FIPP FIZAN, tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. w związku 
z realizowanymi kontraktami (w tym m.in. gwarancje zwrotu zali-
czek, gwarancje dobrego wykonania) na kwotę 65 914 754,40 zł. 

W dniu 14 kwietnia 2022 r. nastąpiło przejęcie funduszu FIIK FIZAN 
przez fundusz FIPP FIZAN. Proporcja udziału ustalona została na pod-
stawie wyceny z dnia 15.03.2022 r. Po połączeniu PFR posiada ok. 
61,69% certyfikatów funduszu FIPP FIZAN. W maju 2022 r. nastą-
piła zmiana nazwy funduszu na PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Dnia 25 kwietnia 2022 r. PFR dokonał dokapitalizowania spółki PFR 
Operacje w kwocie 4 mln zł. Kapitał został w całości opłacony.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. PFR dokonał zapisu oraz opłacił nową 
emisję certyfikatów inwestycyjnych FSMdR FIZAN (541 785 certy-
fikatów) za kwotę 119 999 959,65 zł.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. PFR dokonał zapisu oraz opłacił nową emi-
sję certyfikatów inwestycyjnych PFR Fundusz Funduszy FIZ (53 169 
certyfikatów) za kwotę 54 999 076,98 zł.

W dniu 17 maja PFR udzielił zabezpieczenia w formie poręczenia 
finansowania linii gwarancyjnych dla spółki portfelowej funduszu 
PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN tj. Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz S.A. w związku z realizowanymi kontraktami (w tym m.in. 
gwarancje zwrotu zaliczek, gwarancje dobrego wykonania) na kwotę 
67 013 333,64 zł.

Planowane jest przedłużenie pożyczki udzielonej przez PKO Bank 
Polski na zakup akcji Banku Pekao. Aktualna data wygaśnięcia 
pożyczki to 30.05.2022. Pożyczka zostanie przedłużona o 2 lata, 
z datą spłaty określoną na 30.05.2024. Obecnie trwają finalne prace 
nad podpisaniem Aneksu.

W czerwcu 2022 roku planowana jest sprzedaż udziałów PPP Venture 
sp. z o.o. oraz pożyczek właścicielskich przypadających PFR. S.A. 
z zastrzeżeniem uzyskania zgód korporacyjnych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realiza-
cji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie 
finansowej 2021-2027, PFR zostało powierzone zadanie dokony-
wania wypłat w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 
5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, w tym poprzez zapewnienie finansowania planu 
rozwojowego w zakresie wypłat wsparcia o charakterze bezzwrot-
nym. W tym celu PFR może otrzymywać płatności z budżetu środ-
ków europejskich oraz może pozyskiwać lub wykorzystywać środki 
finansowe na zasadach określonych w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 
2019 r. o systemie instytucji rozwoju, do wysokości określonej w pla-
nie finansowym Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
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1.  STATUS REALIZACJI STRATEGII GRUPY 
PFR NA LATA 2020-2025

Od 2019 r. PFR realizuje swą działalność, będąc fundamentem Grupy 
Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR). Podstawy prawne dla 
wspólnej działalności Grupy PFR stworzyła przyjęta w lipcu 2019 r. 
Ustawa o Systemie Instytucji Rozwoju. Według niej w skład Grupy 
PFR wchodzą:

 ■ Polski Fundusz Rozwoju S.A.,

 ■ Agencja Rozwoju Przemysłu,

 ■ Bank Gospodarstwa Krajowego,

 ■ Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych,

 ■ Polska Agencja Inwestycji i Handlu,

 ■ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

oraz spółki zależne tych podmiotów. Prezes PFR jest przewodni-
czącym Rady Grupy PFR, w której skład wchodzą prezesi wszyst-
kich wymienionych spółek.

Instytucje rozwoju w Polsce realizują wspólną strategię, przyjętą 
przez Radę Grupy PFR maju 2020 r. Strategia Grupy PFR na lata 
2020-2025 (Strategia Grupy PFR), identyfikuje dziesięć podsta-
wowych kierunków strategicznych działalności oraz jeden spe-
cjalny – będący odpowiedzią na kryzys gospodarczy spowodowany 
pandemią COVID-19. W ramach każdego z kierunków, dokument 
identyfikuje inicjatywy strategiczne, realizowane wspólnie bądź 
indywidualnie przez poszczególne instytucje rozwoju.

2.  STRATEGIA GRUPY KAPITAŁOWEJ PFR
W 2021 roku zakończyła się realizacja dotychczasowej Strategii 
Grupy Kapitałowej PFR na lata 2019-2021 (Strategia GK PFR 2019). 

Misja GK PFR, jako instytucji wspierającej zrównoważony rozwój 
społeczny i gospodarczy kraju, od roku 2020 nabrała szczególnego 
znaczenia. GK PFR skutecznie uzupełnia lukę rynkową, podejmu-
jąc działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagna-
cją. W dobie globalnej pandemii Polski Fundusz Rozwoju wspierał 
gospodarkę i polskie przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie Tarczy 
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Misja i wizja GK PFR

Wizja
Grupa PFR to system instytucji rozwoju udzie-
lających wsparcia finansowego i doradczego 

dla przedsiębiorców, samorządów, osób fizycz-
nych, inwestujących na rzecz zrównoważo-

nego rozwoju gospodarczego Polski.

Misja
GK PFR. Inwestycje dla Polski.  

Razem tworzymy praktyczne rozwiązania dla 
wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości.

Skład Grupy PFR
INWESTYCJE BANKOWOŚĆ ROZWÓJ PRZEMYSŁU

Instytucja  
rozwoju

Obszary  
działalności

 ■ Aktywa niepubliczne
 ■ Aktywa publiczne
 ■ Formuła Funduszu Funduszy
 ■ Inwestycje mieszkaniowe

 ■ Finansowanie rozwoju 
przedsiębiorstw i JST

 ■ Gwarancje i poręczenia
 ■ Finanse publiczne / Przepływ 
środków europejskich

 ■ Finansowanie infrastruktury 
transportowej

 ■ Specjalne Strefy Ekonomiczne 
Polska Strefa Inwestycji

 ■ Finansowanie dłużne 
i kapitałowe

 ■ Restrukturyzacja rozwojowa 
i nadzór korporacyjny

 ■ Innowacje

UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE EKSPORT, INWESTYCJE, PROMOCJA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Instytucja  
rozwoju

Obszary  
działalności

 ■ Ubezpieczenie należności
 ■ Ubezpieczenie inwestycji
 ■ Gwarancje kontraktowe
 ■ Zabezpieczenie kredytu 
bankowego

 ■ Eksport
 ■ Inwestycje
 ■ Promocja
 ■ Partnerstwo
 ■ Polska Strefa Inwestycji

 ■ Innowacje
 ■ Startupy
 ■ Internacjonalizacja
 ■ Rozwój kompetencji
 ■ Infrastruktura
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Finansowej PFR. Działania te stanowiły uzupełnienie aktywności 
GK PFR w ramach strategicznych centrów kompetencji, takich jak: 
działalność inwestycyjna, prorozwojowa oraz społeczna odpowie-
dzialność biznesu. 

Kierunki działania obowiązujące w dotychczasowej strategii będą 
kontynuowane oraz wzmacniane w Strategii Grupy Kapitałowej PFR 
na lata 2022-2025 (Strategia GK PFR 2022). Prace nad dokumentem 
miały miejsce w drugim półroczu 2021 roku. Poprzedzone były m.in. 
diagnozą społeczno-ekonomiczną wybranych obszarów gospodar-
czych oraz analizą działalności instytucji rozwoju na świecie. Stra-
tegia GK PFR 2022 podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju, 
transformacji cyfrowej i zaawansowanych technologii oraz transfor-
macji energetycznej i konkurencyjności gospodarki. Strategia GK PFR 
2022 została przyjęta przez Radę Nadzorczą 22 grudnia 2021 r. 

2.1.  Podsumowanie realizacji poprzedniej strategii
Przez ostatnie dwa lata cele określone w Strategii GK 2019 pozosta-
wały pod silną presją pandemii i zmian w otoczeniu gospodarczym 
oraz regulacyjnym, a także nowych obowiązków, których realizacji 
podjęła się Spółka.

Komitety działające w Grupie Kapitałowej PFR
W ramach realizacji inicjatyw zawartych w strategii GK PFR zarząd 
PFR powołał w 2021 roku Komitety Bezpieczeństwa, Architektury 
IT oraz Projektowy. Komitety są zespołami eksperckimi, w których 
każdy z podmiotów GK PFR jest reprezentowany na równych pra-
wach przez swojego przedstawiciela.

2 września 2021 roku Zarząd PFR powołał uchwałą Komitet Bezpie-
czeństwa GK PFR. Celem jego działalności jest zapewnienie na pozio-
mie Grupy Kapitałowej koordynacji i integracji strategii, inicjatyw, 
projektów i działań z zakresu bezpieczeństwa informacji i ciągłości 
działania, inicjowanych i realizowanych przez poszczególne spółki, 
a także zapewnienie standaryzacji, synergii oraz optymalizacji funk-
cjonalnej i kosztowej rozwiązań bezpieczeństwa. Komitet realizuje 
swoją działalność według zasad określonych w „Regulaminie Komi-
tetu Bezpieczeństwa Grupy Kapitałowej PFR”. Posiedzenia Komitetu 
odbywają się raz w miesiącu.

26 października 2021 r. Zarząd PFR powołał uchwałą Komitet Archi-
tektury IT GK PFR. Celem jego działalności jest wypracowywanie 
zunifikowanych standardów oraz określanie priorytetów i kierun-
ków rozwoju IT w GK PFR oraz wydawanie rekomendacji dotyczą-
cych wdrażania tych standardów w podmiotach GK PFR. Komitet 
prowadzi swoją działalność według zasad określonych w „Regula-
minie Komitetu Architektury IT Grupy Kapitałowej PFR”. 

4 listopada 2021 r. Zarząd PFR powołał uchwałą Komitet Projektowy 
GK PFR. Jego celem jest stworzenie platformy do wzajemnej dysku-
sji pomiędzy podmiotami GK PFR na temat prowadzonych projektów, 
wymiany dobrych praktyk prowadzenia projektów, współdzielenia 
produktów projektów oraz identyfikacji potencjalnych projektów 
interdyscyplinarnych w ramach GK PFR. Komitet realizuje swoją dzia-
łalność według zasad określonych w „Regulaminie Komitetu Projek-
towego Grupy Kapitałowej PFR”.
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Działalność inwestycyjna
28 mld zł
wartość ponad 30 projektów inwestycyjnych 
zrealizowanych z udziałem PFR w obszarach 
infrastruktury, energetyki, samorządów 
oraz polskich przedsiębiorstw

400+
liczba spółek, które pozyskały 
finansowanie z funduszy PFR Ventures

6,7 tys.
liczba mieszkań w lub po procesie projektowania

19
liczba inwestycji o wartości ponad 90 mln euro 
w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej

Działalność prorozwojowa
500 tys.
liczba innowatorów zgromadzonych 
na platformie startup.pfr.pl

15 tys.
liczba uczestników szkoleń na temat cyfryzacji 

50+
liczba miejskich innowacji w bazie PFR dla Miast

2,5 mln
liczba aktywnych uczestników PPK

250 tys.+
liczba uczestników szkoleń dot. PPK 

Społeczna  
odpowiedzialność biznesu

90+
liczba projektów zrealizowanych 
przez Fundację PFR

165 tys.
liczba uczestników zajęć edukacyjnych 
przygotowanych w ramach 
Centralnego Domu Technologii

213 tys.
liczba wyświetleń materiałów 
edukacyjnych na kanale YT CDT
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Zaangażowanie GK PFR w inicjatywy strategiczne 
wskazane w Strategii Grupy PFR

Grupa Kapitałowa PFR jest zaangażowana w realizację 26 z 53 inicjatyw strategicznych.

Cyfryzacja polskiej 
gospodarki

Operator Chmury Krajowej
Polskie 5G
Smart City Hub
Instrumenty finansowe na rzecz 
rozwoju cyfryzacji

Ekspansja zagra-
niczna polskich firm

Obsługa rynków zagranicznych
International Desk
Product of Poland
Finansowanie ekspansji zagranicznej
Polskie MŚP na rynkach 
zagranicznych

Uczący się  
rynek pracy

Centralny Dom Technologii
Młodzi liderzy
Kadry dla przemysłu
Ekosystem uczenia się przez całe życie
Kredyty studenckie i wsparcie 
edukacji

Zrównoważona  
gospodarka

PFR Green Hub
Gospodarka obiegu zamkniętego

Dynamiczny rozwój 
innowacyjności

„Start in Poland”
Finansowanie innowacji
Sektor gier wideo
Transfer technologii

Inwestycje  
i przemysł

Polska Strefa Inwestycji
Strategiczne parki przemysłowe
Pozyskiwanie wysokiej jakości 
inwestycji
Promocja polskiej gospodarki

Konkurencyjne  
MŚP

Centrum Rozwoju MŚP
Innowacyjne MŚP
Finansowanie MŚP:  
Gwarancje de minimis
Finansowanie MŚP:  
Programy europejskie
Rozwój MŚP

Odpowiedź 
na globalną pandemię

Tarcza finansowa PFR dla MMŚP
Tarcza finansowa PFR dla dużych firm
Pokrycie ubezpieczeniowe
Rozszerzenie ubezpieczenia obrotu 
handlowego
Finansowanie leasingu firm 
transportowych
Pożyczka obrotowa
Pożyczka na wypłatę wynagrodzeń

Rozszerzony system gwarancji dla MŚP
Fundusz Gwarancji Płynnościowych
Finansowe UE dla MŚP
Fundusz przeciwdziałania COVID-19
System dopłat do odsetek kredytów
Dotacje na kapitał obrotowy
Wsparcie biznesowe w dobie pandemii
Kampania informacyjno-edukacyjna dla 
przedsiębiorców 

Nowoczesna  
infrastruktura

Infrastruktura transportowa
Infrastruktura energetyczna
Mieszkalnictwo
Centra biznesu

Zdrowe i aktywne 
społeczeństwo

Finansowanie zdrowia w Polsce
Bezpieczeństwo emerytalne Polaków

Nowoczesne  
samorządy i PPP

Rozwój formuły PPP
Programy dla JST
Edukacja dla samorządów

Transformacja cyfrowa i zaawansowane technologie Zrównoważony rozwój Transformacja energetyczna i konkurencyjność



Wspieranie realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
 i polityk prorozwojowych państwa

Działalność korporacyjna

Działalność  
inwestycyjna

Działalność 
prorozwojowa

Społeczna odpowie-
dzialność biznesu

Zasoby ludzkie IT Ryzyko Bezpieczeństwo Komunikacja Obsługa klienta Finanse  
i kontroling

Prawo Zgodność Audyt Wsparcie 
Zarządu Administracja Strategia i zarzą-

dzanie wiedzą Księgowość

PFR. Inwestycje dla... rentownego wzrostu
Utrzymanie wysokiego ratingu kredytowego i efektywne wykorzystanie kapitału

PFR. Inwestycje dla... transformacji energetycznej i konkurencyjności
Wsparcie kapitałowe, doradcze i organizacyjne w budowie nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki

PFR. Inwestycje dla... transformacji cyfrowej i zaawansowanych technologii
Rozwój potencjału do tworzenia i absorpcji innowacji oraz zwiększenie potencjału badawczego

PFR. Inwestycje dla... zrównoważonego rozwoju
Zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa realizacji usług podstawowych i zwiększenie produktywności gospodarki

PFR. Inwestycje dla Polski
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2.2. Kierunki rozwoju i priorytety biznesowe
Działalność Spółki niezmiennie oparta jest o funkcjonowanie Systemu 
Instytucji Rozwoju, powołanego w 2019 r., w którym GK PFR odpo-
wiada za obszar inwestycji. Zarówno misja, wizja, zasady działania, 
jak i wartości są spójne między Grupą Kapitałową PFR a Grupą PFR. 

Strategia wskazuje obszary działalności organizacji, które ściśle 
powiązane są z kierunkami strategicznymi dla całej Grupy PFR, wspo-
mnianymi w poprzednim podrozdziale.

Działania strategiczne określone w dokumencie będą wypełniać 
cele w ramach obszarów: zrównoważonego rozwoju, transformacji 
cyfrowej i zaawansowanych technologii oraz transformacji energe-
tycznej i konkurencyjności – tj.:

 ■ zapewnienie niezbędnego poziomu bezpieczeństwa realizacji 
usług podstawowych i zwiększenie produktywności gospodarki;

 ■ rozwój potencjału do tworzenia i absorpcji innowacji oraz zwięk-
szenie potencjału badawczego;

 ■ wsparcie kapitałowe, doradcze i organizacyjne w budowie nowo-
czesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki. 

Centra kompetencji, które powstały podczas realizacji poprzedniej 
strategii, pozostały niezmienne. Są to: działalność inwestycyjna, 
działalność prorozwojowa, społeczna odpowiedzialność biznesu 
oraz działalność korporacyjna. Strategia realizuje również cele zrów-
noważonego rozwoju, zarówno w wymiarze środowiskowym, spo-
łecznym, jak i ładu korporacyjnego.

Istotnym elementem Strategii jest również rozwój wewnętrzny orga-
nizacji. Dokument przewiduje stopniowy rozwój kompetencji spółki 
PFR Operacje, co pozytywnie wpłynie na efektywność działalności 
korporacyjnej całej Grupy Kapitałowej. W latach 2022-2025 realne 
jest przeniesienie do centrum usług wspólnych dodatkowych kom-
petencji, w zależności od potrzeb i możliwości Grupy Kapitałowej. 
Celem w zakresie rozwoju wewnętrznego jest utrzymanie wysokiego 
ratingu kredytowego i efektywne wykorzystanie kapitału. 

Nadrzędną zasadą, którą kieruje się PFR, jest hasło: „Zgodność z pra-
wem stanowi fundament każdego rozwoju”. Z tego względu przy-
jęta została Strategia Compliance PFR, która określa ramy zgodności 
działalności Polskiego Funduszu Rozwoju, zarówno z wymogami 
powszechnie obowiązującego prawa, regulacjami wewnętrznymi 
jak i standardami rynkowymi. 
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Wspomagamy zrównoważony 
rozwój gospodarki
[GRI 2-22]
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. 
(„Grupa Kapitałowa PFR” lub „GK PFR”) kontynuowała kluczowe 
inicjatywy rozwijające ekosystem innowacji w Polsce oraz rozwi-
jała inwestycje integrujące cele zrównoważonego rozwoju, które 
obejmują kwestie związane z ochroną środowiska (Environmental), 
odpowiedzialnością społeczną (Social) oraz ładem korporacyjnym 
i przeciwdziałaniem korupcji (Governance) (ESG). Europejski Zie-
lony Ład (Green Deal) postawił nowe wyzwania przed polską gospo-
darką w zakresie transformacji klimatycznej i środowiskowej, której 
celem jest zrównoważony rozwój. Realizacja założeń Green Deal oraz 
warunków Porozumienia Paryskiego wymaga wprowadzenia nowo-
czesnych oraz innowacyjnych rozwiązań i technologii, które umoż-
liwią gospodarce osiągnięcie celów klimatycznych i innych celów 
środowiskowych a także celów społecznych. 

W realizowanych w ramach Grupy Kapitałowej PFR programach 
dodano nowy cel – przygotowanie nowego pokolenia innowatorów 
do wyzwań stojących przed firmami w dobie transformacji energe-
tycznej i rozwoju zielonych technologii. W 2021 roku Grupa Kapita-
łowa PFR uruchomiła program PFR Green Hub FoF, który ma na celu 
pobudzenie inwestycji wspierających transformację energetyczną 
w Polsce oraz zapewnienie finansowania dla spółek z pozytywnym 
wpływem na planetę. Do tego programu mogą zgłaszać się fundu-
sze VC, które chcą inwestować w zielone projekty z pozytywnym 
wpływem na planetę. Wartość programu wynosi 200 mln zł, które 
zostaną przeznaczone na około 4-5 inwestycji. Zrównoważony roz-
wój społeczny oraz gospodarczy wymaga inwestycji w obszary 
infrastrukturalne, technologiczne, informatyczne oraz w obszary 
umożliwiające społeczne włączenie, ochronę i dobrobyt regionów. 
W 2021 roku Grupa Kapitałowa PFR kontynuowała lub dokonała inwe-
stycji w ramach funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz poprzez 
inwestycje bezpośrednie PFR w łącznej kwocie ponad 3,9 mld zł, 
które przyczyniają się do realizacji celów klimatycznych, środowi-
skowych lub społecznych. Dzięki tym inwestycjom ogranicza się 
niekorzystne oddziaływanie środowiskowe i przyspiesza się proces 
zmian w przedsiębiorstwach, które mogą bezpośrednio przyczyniać 
się do łagodzenia zmian klimatu lub wspomagać realizację celów 
klimatycznych lub innych celów środowiskowych, w tym poprzez 
wspieranie transformacji energetycznej. Łączna pula inwestycji, 
które realizują lub wspomagają cele środowiskowe oraz społeczne, 
stanowi 35,20% wszystkich inwestycji Grupy Kapitałowej PFR. 

1. GRUPA KAPITAŁOWA PFR W LICZBACH 
Działalność Polskiego Funduszu Rozwoju w 2021 roku

 ■ ponad 3,9 mld zł inwestycji przyczyniających się do realizacji 
celów zrównoważonego rozwoju

 ■ 45 projektów autorskich, partnerskich i wolontariackich realizo-
wanych przez Fundację PFR 

 ■ ponad 13 000 uczestników zajęć edukacyjnych

2. STRATEGIA BIZNESOWA 
W 2021 roku Grupa Kapitałowa PFR przyjęła strategię na lata 2022-
2025. W ramach strategii zdefiniowano następujące podstawowe 
zasady działania:

 ■ Uzupełnianie sektora komercyjnego i pozarządowego oraz 
współpraca przy przygotowaniu i dystrybucji programów w obsza-
rach, w których występują luki w rynku przejawiające się brakiem 
dostępu do usług finansowych,

 ■ Prowadzenie programów rozwojowych dostosowanych 
do potrzeb odbiorców: przedsiębiorstw, jednostek samorządu 
terytorialnego, sektora publicznego, sektora pozarządowego oraz 
osób indywidualnych,

 ■ Zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez inwestowanie 
kapitału celem zapewnienia stopy zwrotu,

 ■ Dążenie do samofinansowania poprzez osiąganie pozytywnego 
wyniku finansowego na prowadzonej działalności oraz możliwość 
finansowania zewnętrznego.

Misją Grupy Kapitałowej PFR jest tworzenie praktycznych rozwią-
zań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości, w oparciu 
o cztery przyjęte wartości:

Partnerstwo i współpraca
Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy być 
traktowani. Szanujemy i doceniamy pracę innych, wsłuchując się 
w ich potrzeby. Współpracując, dzielimy się doświadczeniem i infor-
macjami, aby zaufanie było fundamentem rozwoju polskiego społe-
czeństwa i gospodarki.

Odpowiedzialność
Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, potrafimy 
powiązać własne zadania z celami zespołu i firmy, tak aby osiągać 
zamierzone rezultaty, a we wszystkich działaniach mamy na uwa-
dze dobro Polski. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek 
oraz podejmujemy konieczne ryzyko. Realizujemy to, co zadeklaro-
waliśmy, w sposób konsekwentny.

Profesjonalizm
Konsekwentnie dążymy do realizacji celów, dostarczając naszym 
klientom produkty i usługi najwyższej jakości. Jesteśmy zawsze 
przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

Rozwój
Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania przez co wspieramy 
rozwój polskiej gospodarki i społeczeństwa. Śledzimy najnowsze 
trendy i wykraczamy poza utarte schematy myślenia i działania. 
Przekraczamy granice, osiągając niezwykłe i nowe rezultaty.

Grupa Kapitałowa PFR jest grupą spółek finansowych i doradczych 
dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestującą 
w rozwój społeczny i gospodarczy kraju. W jej skład wchodzą:
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 ■ Polski Fundusz Rozwoju S.A.,

 ■ PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

 ■ PFR Ventures sp. z o.o.,

 ■ PFR Nieruchomości S.A.,

 ■ PFR Portal PPK sp. z o.o.,

 ■ PFR Operacje sp. z o.o.,

 ■ PPP Venture sp. z o.o.

Priorytetami GK PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, roz-
wój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagraniczna polskich 
przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realizacja programu Pracow-
niczych Planów Kapitałowych oraz obsługa inwestycji zagranicznych.

Grupa Kapitałowa PFR realizuje swoją działalność przede wszystkim 
w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 
4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. Zgodnie z art. 11 ustawy, 
Polski Fundusz Rozwoju wykonuje działalność gospodarczą (w opar-
ciu o zasady dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie 
do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału) 
oraz dodatkowo jest wykonawcą innych zadań, w tym zadań powie-
rzonych przez organy administracji rządowej.

Grupa Kapitałowa PFR w ramach swojej działalności realizuje 
10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Develop-
ment Goals – SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), 
ze szczególnym uwzględnieniem celu nr 9: Promowanie zrówno-
ważonego, inkluzywnego modelu rozwoju gospodarczego oraz 
wspieranie innowacyjności oraz celu nr 4: Zapewnienie wszyst-
kim edukacji włączającej na wysokim poziomie i promowanie ucze-
nia się przez całe życie.

Lista wszystkich SDGs realizowanych przez Grupę Kapitałową PFR:

Grupa Kapitałowa PFR przyczynia się do realizacji celów zrównowa-
żonego rozwoju przede wszystkim poprzez realizowane inwesty-
cje, prowadzoną działalność – edukacyjną, doradczą, współpracę 
z partnerami biznesowymi i samorządami – skoncentrowaną wokół 
stymulowania innowacyjności oraz wyrównywanie szans w dostępie 
do finansowania. Wśród głównych obszarów działań można wymie-
nić te związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, transformacją 
cyfrową i energetyczną.

3.  INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITA-
ŁOWĄ PFR 

[GRI 203-1]
Grupa Kapitałowa PFR uwzględnia w swojej działalności inwestycyj-
nej czynniki zrównoważonego rozwoju, o ile takie czynniki są istotne 
dla dokonywanych inwestycji. Troska o planetę i społeczeństwo jest 
wpisana w wiele realizowanych przez Grupę Kapitałową PFR inwe-
stycji, które integrując czynniki ESG, wywierają pozytywny wpływ 
na klimat, środowisko i społeczności. Inwestycje Grupy Kapitałowej 
PFR, zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie, zgodnie ze strategią 
nakierowane są na zwiększanie konkurencyjności, innowacyjności, 
wyrównywanie szans społecznych poprzez umożliwianie dostępu 
do finansowania oraz edukowanie i wspieranie w rozwoju sektorów 
publicznego i prywatnego. Inwestycje pośrednie realizowane są m.in. 
z udziałem PFR TFI S.A., które tworzy i zarządza funduszami inwe-
stycyjnymi o bardzo szerokim spektrum inwestycji oraz zróżnico-
wanym profilu działalności. W związku z powyższym sposób, w jaki 
uwzględniane są ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, różni się 
w zależności od danego funduszu inwestycyjnego zarządzanego 
przez Towarzystwo. Zgodnie ze Strategią wprowadzania do działal-
ności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych przez PFR TFI S.A., Towarzystwo dąży 
do uwzględnia zasad zrównoważonego rozwoju w procesie podej-
mowania decyzji inwestycyjnych, kierując się interesem uczestni-
ków funduszy. W ramach monitoringu inwestycji prowadzona jest 
ocena ryzyk finansowych i niefinansowych, w tym dotyczących 
ryzyka dla zrównoważonego rozwoju i jego wpływu na sytuację danej 
lokaty funduszu inwestycyjnego. W ramach wykonywania polityki 
zaangażowania w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym, oraz poza rynkiem regulowanym Towarzystwo stale 
monitoruje spółki pod względem wpływu społecznego i na środowi-
sko naturalne oraz stosowanych zasad ładu korporacyjnego.

4.  WPŁYW REALIZOWANYCH INWESTYCJI 
NA TRANSFORMACJĘ SPOŁECZNĄ, KLIMATYCZNĄ 
I ŚRODOWISKOWĄ

[GRI 203-2]
Grupa Kapitałowa PFR w ramach prowadzonej działalności realizuje 
szereg inwestycji (w tym inwestycji dokonywanych za pośrednic-
twem funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółki z Grupy 
Kapitałowej PFR), które mają istotny wpływ na społeczeństwo oraz 
środowisko. Poniżej zostały przedstawione te inwestycje, których 
znaczenie dla obszaru ESG uznano za szczególnie istotne. Szcze-
góły w zakresie kluczowych inwestycji znajdują się na stronie 59 
niniejszego raportu. Wyboru prezentowanych inwestycji dokonano 
biorąc pod uwagę ich skalę (wartość) oraz cele, do realizacji któ-
rych się przyczyniają. 

Pozostałe inwestycje, które przyczyniają się do realizacji celów śro-
dowiskowych lub społecznych, zostały opisane w formie zbiorczej 
ze wskazaniem konkretnych celów środowiskowych i społecznych.

Zrównoważony rozwój społeczny oraz gospodarczy wymaga inwe-
stycji w obszary infrastrukturalne, technologiczne, informatyczne 
oraz w obszary umożliwiające społeczne włączenie, ochronę i dobro-
byt regionów. Ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na śro-
dowisko i przyspieszenie zmian w przedsiębiorstwach, które mogą 
bezpośrednio przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu lub wspo-
magać realizację celów klimatycznych lub innych celów środowisko-
wych, jest realizowane przez wiele inwestycji. 

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021



105

Sprawozdanie Zarządu z działalności PFR S.A. i GK PFR za rok 2021 | Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Poniżej przedstawiamy wybrane inwestycje przyczyniające się do realizacji celów klimatycznych poprzez wprowadzanie rozwiązań 
zeroemisyjnych, niskoemisyjnych lub ograniczających emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Uwzględnione zostały także cele 
środowiskowe związane z zasobooszczędnością, dążeniem do tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inne cele środowi-
skowe, do realizacji których mogą przyczyniać się poszczególne inwestycje. W przypadku każdej inwestycji podawany jest cel kli-
matyczny lub środowiskowy, do którego realizacji przyczynia się dana inwestycja. 

Inwestycja
Cele środowiskowe i klimatyczne, do realizacji których przyczynia się 
dana inwestycja

PESA – wsparcie spółki PESA Bydgoszcz S.A. w procesie optymalizacji 
działalności operacyjnej. Wsparcie produkcji pojazdów z napędem wodoro-
wym (w tym pierwszej w Polsce lokomotywy wodorowej) oraz rozwoju pro-
dukcji pojazdów kolejowych, w tym z napędem elektrycznym.

•  Lokomotywa wodorowa będąca przełomowym rozwiązaniem dla trans-
portu, przyczyniającym się do rozwoju niskoemisyjnego przewozu towa-
rowego i pasażerskiego. Wsparcie nowych rodzin pojazdów kolejowych 
przyczyni się do zmniejszenia intensywności wykorzystania transportu 
drogowego i emisji spalin, np. poprzez koncepcję wprowadzenia na pojaz-
dach HSPREMIUM250 przestrzeni ładunkowej, realizację platformy / 
rodziny Regio i lokomotyw z wykorzystaniem alternatywnych napędów, 
realizację projektów pojazdów spalinowych spełniających normę Euro 
Stage V (i związane z tym ograniczenie emisji NOₓ i CO2).

•  Dalsza realizacja założeń i działań pod hasłem „Zielona PESA 2030+” – 
spółka pracuje nad długoterminową strategią, której celem jest maksy-
malne obniżenie śladu węglowego we wszystkich obszarach działania 
organizacji.

Terminal kontenerowy DCT w Gdańsku – rozbudowa mocy przeładun-
kowych w oparciu o nowy, powstający na Morzu Bałtyckim terminal T3, 
zwiększający moce przerobowe DCT o 1,5 mln standardowych kontene-
rów rocznie, rozbudowa bocznicy kolejowej z czterech do siedmiu torów, 
wydłużenie torów z 618 do 750 metrów, zakup pięciu elektrycznych suw-
nic placowych.

•  Zmniejszenie intensywności wykorzystania transportu drogowego 
i pośrednie wspomaganie celów klimatycznych poprzez ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla pochodzącego z drogowego transportu towaro-
wego.

•  Zwiększenie znaczenia bardziej przyjaznego środowisku transportu 
drogą morską i kolejową (obsługa ~5,5 tys. pociągów rocznie).

Rail Capital Partners – wsparcie spółki udostępniającej lokomotywy prze-
woźnikom kolejowym. Rozwój zielonego transportu kolejowego: flota Rail 
Capital Partners to głównie elektryczne, nowoczesne lokomotywy zero- 
lub niskoemisyjne. Zakończenie w 2021 roku odbioru dwunastu lokomotyw 
współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko.

•  Lokomotywy zeroemisyjne przyczyniają się bezpośrednio do łago-
dzenia zmian klimatu. Dodatkowo model oferowania lokomotyw, który 
stwarza możliwość ich użytkowania w zależności od potrzeb klien-
tów bez konieczności posiadania własnych jednostek, wspiera gospo-
darkę o obiegu zamkniętym poprzez ograniczanie liczby wprowadzanych 
pojazdów i tym samym zmniejszenie zużycia surowców. Wyposażenie 
większości lokomotyw RCP w silniki dojazdowe ogranicza konieczność 
wykorzystywania starych lokomotyw manewrowych na bocznicach. 

Elemental – współpraca z grupą Elemental Holding w ramach inwesty-
cji w spółki Maryland Core oraz Legend Smelting and Recycling działające 
w branży recyklingu metali strategicznych i mające silną pozycję na rynku 
amerykańskim.

•  Działalność w obszarze recyklingu metali strategicznych przyczynia się 
do oszczędności ograniczonych zasobów naturalnych i w ten sposób 
przybliża do realizacji celów środowiskowych związanych z gospodarką 
o obiegu zamkniętym.

•  Materiały wytwarzane z odzyskanych surowców wtórnych mają niższy 
wskaźnik zużycia energii na jednostkę produktu, co prowadzi do ograni-
czania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

•  Działalność ta przyczynia się do ograniczenia produkcji metali z surow-
ców naturalnych, co zmniejsza szkodliwy wpływ produkcji metali na śro-
dowisko. Metale te są wykorzystywane w ogniwach paliwowych 
pojazdów hybrydowych, a także w elektrolizie wody, w wyniku któ-
rej powstaje zielony wodór. Tym samym stają się kluczowymi surowcami 
na drodze do osiągnięcia czystej, w pełni bezemisyjnej gospodarki.

Program poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
- renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Con-
tract) Plus realizowana we współpracy z NFOŚiGW – uruchomiony w 2021 r. 
instrument wsparcia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną 
budynków realizowanych w formule EPC. PFR umożliwi pozyskanie przez 
przedsiębiorstwo ESCO finansowania w formie wykupu wierzytelności lub 
w innej, alternatywnej formie.

•  Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zapewnienie rozwią-
zań obniżających zużycie energii elektrycznej.

•  Zmniejszenie zużycia energii końcowej budynku na potrzeby ogrzewania, 
wentylacji i ciepłej wody użytkowej.
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Green Hub – program inwestycyjny PFR wspierający finansowanie projek-
tów transformacji energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roz-
woju OZE i nowych technologii, a także gospodarki obiegu zamkniętego 
na warunkach rynkowych i bez wypierania kapitału prywatnego. Realiza-
cja programów wspierających rozwój zielonych rozwiązań technologicz-
nych i łączących technologie z potrzebami samorządów (Szkoła Pionierów 
PFR oraz Klimaton dla Miast). Wspieranie rozwoju polskiego local content, 
wspieranie rozwoju spółek technologicznych poprzez program dla fundu-
szy private equity/venture capital, które chcą inwestować w spółki z obsza-
rów czystych technologii wspierających transformację energetyczną 
i mających pozytywny wpływ na środowisko.

•  Rozwijanie energetyki odnawialnej oraz energetyki niskoemisyjnej. Przy-
czynianie się do łagodzenia zmian klimatu poprzez ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery.

•  Budowanie świadomości wśród społeczności lokalnych, klientów i konsu-
mentów, prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu klimatu.

•  Pośrednie finansowanie dla firm przyczyniających się do ograniczenia 
zmian klimatycznych działaniami takimi jak np. rozwój rozwiązań przeciw-
działających wytwarzaniu toksycznych materiałów.

Polska Grupa Biogazowa – inwestycja polegająca na budowie portfela 
30 biogazowni działających w ramach Polskiej Grupy Biogazowej. 

Polska Grupa Biogazowa jest liderem produkcji energii elektrycznej z bio-
gazu w Polsce. Głównym obszarem działalności jest produkcja energii elek-
trycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz świadczenie usług powiązanych 
z sektorem odnawialnych źródeł energii. Biogaz powstaje w wyniku bez-
tlenowej fermentacji metanowej materii organicznej. Surowcem wyko-
rzystywanym do jego produkcji jest biomasa (odpady biodegradowalne), 
pochodząca głównie z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz hodowli. 
Biogaz jest paliwem gazowym, wykorzystywanym do produkcji ener-
gii elektrycznej i ciepła. Biogazownie w bezpieczny i profesjonalny sposób 
umożliwiają utylizację odpadów rolnych i spożywczych, wpisując się tym 
samym w realizację modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

•  Rozwijanie energetyki niskoemisyjnej i znaczące ograniczanie emisji 
gazów cieplarnianych do atmosfery.

•  W 2021 r. udało się wyprodukować ponad 80 GWh zielonej energii elek-
trycznej, która może zaspokoić potrzeby około 40 tys. gospodarstw 
domowych w Polsce. Produkcja energii elektrycznej w inwestycjach 
finansowanych przez PFR pozwoliła uniknąć emisji ponad 72 tys. ton 
dwutlenku węgla.

Dobra Energia dla Olsztyna, Ciepło z odpadów – projekt budowy i eksplo-
atacji instalacji termicznego przekształcania odpadów.

•  Zagospodarowanie odpadów komunalnych z województwa warmińsko-
-mazurskiego wraz z odzyskiem energii.

•  Obniżenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko.

•  Zabezpieczenie źródła ciepła sieciowego i stworzenie efektywnego sys-
temu ciepłowniczego.

Trasa Łagiewnicka – obwodnica Krakowa – projekt budowy drogi wraz 
z układem torowym w Krakowie o długości ok. 3,5 km, stanowiącej istotny 
fragment wewnętrznej obwodnicy Krakowa. Inwestycja realizowana w for-
mule spółki celowej.

•  Zmniejszenie natężenia ruchu w ścisłym centrum Krakowa i połączenie 
południowych dzielnic miasta.

•  Z 3,5 km długości trasy aż 2,1 km prowadzi poprzez tunele, co ogranicza 
istotnie uciążliwość dla mieszkańców Krakowa.

•  Oprócz samej trasy projekt zakłada wybudowanie 5,3 km ciągów pie-
szych, 3,2 km ścieżek rowerowych oraz 3,1 km ścieżek pieszo-rowero-
wych, co wspiera mobilność osobistą i logistykę rowerową łagodzące 
zmiany klimatu.

•  Nad tunelami biegnącymi pomiędzy terenami Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia oraz Centrum Jana Pawła II powstanie teren rekreacyjny z licz-
nymi nasadzeniami nowych drzew. Powstaną tam także alejki spacerowe 
oraz ciągi pieszo-rowerowe. Nad odcinkiem tuneli które powstaną w rejo-
nie ulic Falowej, Zbrojarzy oraz Ludwisarzy powstaną tereny rekreacyj-
no-sportowe, gdzie znajdą się m.in. boiska sportowe, place zabaw dla 
dzieci oraz skatepark. Stworzenie przestrzeni dla mieszkańców poprzez 
powstanie terenów rekreacyjno-sportowych z nasadzeniami nowych 
drzew, licznych alejek spacerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych.
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Społeczne włączenie, wyrównywanie różnic, zapewnienie dobrej jakości życia oraz dobrobytu regionów, które są mniej uprzemy-
słowione i na których obszarze występuje wyższy poziom bezrobocia, to cele społeczne, do realizacji których mogą przyczyniać się 
poniższe inwestycje. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

  

Inwestycja Cele społeczne, do realizacji których przyczynia się dana inwestycja

Inwestycje realizowane za pośrednictwem Funduszu Sektora Mieszkań 
na Wynajem oraz Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju – planowa-
nie, budowa i zarządzanie mieszkaniami w dużych aglomeracjach i mniej-
szych ośrodkach miejskich z docelową możliwością wykupienia mieszkań 
przez najemców.

•  Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i poprawa warunków bytowych 
mieszkańców Polski.

• Wsparcie polskich rodzin i ludzi młodych.

•  Wyrównywanie szans – współpraca również z mniejszymi ośrodkami 
i lokalnymi gminami.

Polskie Koleje Linowe i projekt kolejki linowej w Bieszczadach – budowa 
kolei gondolowo-widokowej.

•  Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej spełniającej potrzeby pol-
skich rodzin.

•  Tworzenie nowych miejsc pracy w regionie o niskim poziomie uprzemy-
słowienia i wyższym wskaźniku bezrobocia.

Operator Chmury Krajowej

Spółka technologiczna utworzona w 2018 roku z inicjatywy PKO Banku 
Polskiego S.A. i Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., aby zapewnić dostęp 
do zaawansowanych usług chmury obliczeniowej polskim firmom i instytu-
cjom publicznym. 

Operator Chmury Krajowej w 2021 roku oddał do użytku system e-Reje-
stracja dla Centrum e-Zdrowia służący do elektronicznej obsługi pacjentów 
w ramach Narodowego Programu Szczepień. 

Podpisanie listu intencyjnego z PKP Intercity S.A. - Chmura Krajowa pod-
pisała list intencyjny z PKP Intercity S.A. Jego celem jest opracowanie 
i wdrożenie narzędzia informatycznego w chmurze publicznej służącego 
do tworzenia harmonogramów technicznej obsługi floty oraz wizualizacji 
przyszłej dostępności taboru. 

Podpisanie umowy z PGNiG S.A. – Chmura Krajowa podpisała umowę 
z PGNiG S.A. w celu realizacji projektu “Smart Field”. Zakłada on wykorzy-
stanie chmury obliczeniowej i technologii takich jak sztuczna inteligencja 
oraz uczenie maszynowe do modelowania złóż węglowodorów. 

•  Umożliwienie sprawnego i efektywnego załatwiania spraw milionów 
pacjentów, w szczególności zapisujących się na szczepienia przeciw 
COVID-19, przez kilkadziesiąt tysięcy pracowników punktów szczepień 
i infolinii. 

•  Zwiększenie tempa rozwoju polskich przedsiębiorstw i instytucji publicz-
nych poprzez zapewnienie narzędzi, dzięki którym przedsiębior-
stwa sprawnie wprowadzają innowacje, dostosowując produkty i usługi 
do szybko zmieniających się oczekiwań rynku.

Inwestycja w PFR Life Science – poprzez którą zostały przeprowadzone 
inwestycje m.in. w Selvita S.A., Mabion S.A. i Proteon Pharmaceuticals S.A.

•  Zwiększenie dostępności do nowoczesnych leków i terapii, a przez 
to poprawa zdrowia ludzi i zwierząt.

•  Obniżenie konsumpcji antybiotyków w łańcuchu produkcji żywności, 
co zapewnia dostęp do zdrowszej żywności.

Parking w Warszawie – podziemny parking wielokondygnacyjny przy Placu 
Powstańców Warszawy, który będzie obejmował 420 miejsc postojowych.

•  Poprawa dostępności parkowania w ważnym miejscu Warszawy, sprzy-
jająca poprawie komunikacji mieszkańców, co przyczyni się do obniżenia 
emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń, a jednocześnie poprawi jakość 
życia mieszkańców Śródmieścia.

•  Teren po parkingach naziemnych będzie dogodnym miejscem do zago-
spodarowania na przestrzeń przeznaczoną mieszkańcom.

Parkingi w Łodzi – inwestycje obejmujące cztery podziemne, wielokondy-
gnacyjne parkingi w centrum miasta. Projekt parkingów wpisuje się w stra-
tegię miasta w zakresie rewitalizacji centrum.

•  Poprawa dostępności parkowania w ważnych miejscach centrum Łodzi, 
sprzyjająca poprawie komunikacji mieszkańców i poprawie jakości ich 
życia.

•  Optymalizacja ruchu pojazdów w mieście, ograniczenie poszukiwania 
miejsc parkingowych, a co za tym idzie spalania i emisji CO₂ oraz innych 
zanieczyszczeń do atmosfery.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Lima-
nowej – nabycie od miasta Limanowa 40% udziałów w spółce Miejski Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. i udzielenie pożyczki 
w celu współfinansowania wkładu własnego miasta m.in. w inwestycje 
w sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz budowę budynku 
wielorodzinnego.

•  Inwestycja FIS FIZAN stanowiła wkład do rozwoju sieci wodno-kanali-
zacyjnej w mieście Limanowa, przyczyniając się do zmniejszenia strat 
sieciowych wody oraz zwiększyła zabezpieczenie mieszkaniowe dla 
mieszkańców miasta.

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. – nabycie mniejszościowego 
pakietu (25%) udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. 
w celu realizacji inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia miesz-
kańców.

•  Środki z transakcji zostały dostarczone przez miasto Opole na budowę 
centrum przesiadkowego oraz budowę miejskiego stadionu sportowego, 
poprawiając warunki społeczne dla mieszkańców.
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Pozostałe inicjatywy w 2021 roku były związane głównie z działal-
nością edukacyjną, w tym w ramach Centralnego Domu Technologii 
– interdyscyplinarnego ośrodka szkoleniowego dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych, pełniącego funkcję łącznika pomiędzy światem nauki 
i biznesu. Pozostałe inicjatywy wspierają więc przede wszystkim 
cele społeczne związane z dostępem do dobrej jakości edukacji, 
w tym edukacji zawodowej, co wspiera kształcenie nowego poko-
lenia ludzi nauki lub biznesu działających na rzecz innowacyjnego 
rozwoju gospodarczego i społecznego.

Łącznie opisane inwestycje stanowią 35,20% wartości wszystkich 
realizowanych inwestycji.

Grupa Kapitałowa PFR w 2021 roku posiadała również inwesty-
cje w spółkach prowadzących działalność gospodarczą związaną 
z wydobyciem węgla kamiennego i budową węglowych bloków ener-
getycznych. Branża ta zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i nie-
zakłócone dostawy prądu, umożliwiając sprawne działanie polskiej 
gospodarki. PFR ma świadomość wyzwań stojących przed tym sek-
torem i koniecznej transformacji jego działalności. Zdajemy sobie 
sprawę z niekorzystnego oddziaływania na klimat, jednakże pod-
kreślić należy, że Grupa Kapitałowa PFR koncentruje swoje wysiłki 
na działalności inwestycyjnej, która uwzględnia cele klimatyczne 

i środowiskowe, a inwestycje w te sektory, które mają istotnie nieko-
rzystny wpływ na klimat, stanowiły jedynie 8% wszystkich inwesty-
cji Grupy Kapitałowej PFR (z tych inwestycji PFR całkowicie wyszedł 
po dacie bilansowej, w marcu 2022 r.).

5.  INNOWACYJNE DZIAŁANIA GK PFR 
Grupa Kapitałowa PFR prowadzi działania wspierające innowacyjno-
ści polskiej gospodarki. Grupa koncentruje się na obszarze nowocze-
snych rozwiązań cyfrowych i technologicznych, a także na obszarze 
rozwoju przedsiębiorczości. Wprowadzane rozwiązania wzmacniają 
infrastrukturę, kapitał ludzki i ochronę środowiska. W roku 2021 r. reali-
zowano projekty dedykowane dla samorządów, administracji państwo-
wej oraz przedsiębiorców. Dedykowane dla organów administracji 
rozwiązania rozbudowują ich potencjał w obszarze technologicznym, 
co prowadzi do zwiększenia efektywności ich działania. Realizowane 
dla samorządów programy tworzą rozwiązania odpowiadające potrze-
bom społeczności lokalnych, a jednocześnie sprzyjają środowisku. Roz-
wój nowoczesnych kompetencji biznesowych i technologicznych jest 
szczególnie istotny w przypadku osób rozpoczynających prowadzenie 
działalności gospodarczej lub dokonujących zmian w tej działalności. 
Dla tej ostatniej grupy dedykowane są programy i podręczniki stano-
wiące wsparcie przy zakładaniu nowego biznesu, transformacji tech-
nologicznej lub energetycznej oraz rozwoju opartego na innowacjach. 

  

Innowacja Innowacyjne osiągnięcia

PFR wspólnie z PKO Bankiem Polskim utworzył spółkę Operator Chmury 
Krajowej sp. z o.o. – dostawcę rozwiązań chmurowych na polskim rynku. 
Dostarcza zarówno własne produkty i usługi w ramach autorskiej Platformy 
Chmury Krajowej, jak i rozwiązania strategicznych partnerów, globalnych 
dostawców chmury publicznej: Google i Microsoft. Tworzy rozwiązania 
cyfrowe, które dają użytkownikom swobodę wyboru między dostępnymi 
wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. 

•  Pomoc przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym w procesach trans-
formacji cyfrowej, zapewnienie skalowalności, zwiększenie niezawodno-
ści i bezpieczeństwa środowiska IT. 

•  Optymalizacja procesów i kosztów IT przedsiębiorstw i instytucji publicz-
nych poprzez skracanie czasu realizacji projektów i zwiększanie efektyw-
ności działania

•  Wsparcie wykorzystania efektywnych metodyk prowadzenia projektów 
w przedsiębiorstwach oraz umożliwienie automatyzacji powtarzalnych 
procesów.

Działania na rzecz rozwoju innowacji w samorządach – wsparcie cyfrowej 
transformacji – w ramach projektu „Hackathon dla Miast”. 

•  Chełm – zaprojektowano rozwiązanie „System Zarządzania Odpadami 
(SZO)”, czyli zintegrowany system łączący w jednym miejscu dane pocho-
dzące m.in. z Sanepidu, Urzędu Miasta czy firm odbierających odpady. 

•  Stargard – platforma on-line znani-lokalnie.pl, która stanowi miejsce pro-
mocji dla lokalnego biznesu, umożliwiając przedsiębiorcom prezentację 
swojej oferty, a miastu zarządzanie bazą produktów i usług dla rozwoju 
lokalnego biznesu.

•  Świdnik – wdrożenie oprogramowania dla Urzędu Miasta – „Agrega-
tor Mobilności Mieszkańców”, które dzięki analizie obrazu z kamer miej-
skich dokonuje pomiarów liczby pieszych, rowerzystów i samochodów 
w danym punkcie. Oprogramowanie przyczynia się do efektywnego roz-
woju infrastruktury publicznej na podstawie analizy ruchu miejskiego.

•  Zduńska Wola – narzędzie aplikacja „Stop Smog” pomagająca mieszkań-
com w wyborze najbardziej opłacalnego źródła ciepła. W ciągu pierw-
szych 6 miesięcy od uruchomienia została użyta ponad 1600 razy.

II edycja Akademii Miast Przyszłości – projekt strategicznego wsparcia 
skierowany do przedstawicieli średnich miast (między 20 a 100 tys. miesz-
kańców) przygotowujący samorządowców do tworzenia miasta uważ-
nego, odpornego na kryzysy i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom. 
Tematem II edycji była zielona transformacja miast.

•  Wsparcie miast średniej wielkości we wdrażaniu innowacji związanych 
z ich rozwojem.

•  Rozwój kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego 
poprzez m.in. kursy on-line.

„Klimaton dla Miast” – pierwszy hackathon odpowiadający na wyzwania kli-
matyczne polskich miast, organizowany przez PFR oraz Ministerstwo Fundu-
szy i Polityki Regionalnej. Wyłoniono cztery rozwiązania, które odpowiadają 
na wyzwania czterech miast: Gniezna, Rybnika, Rzeszowa i Wrocławia.

•  Wypracowane aplikacje wesprą miasta w zakresie monitoringu wody 
i odprowadzanych ścieków, analizy mobilności w transporcie publicznym, 
identyfikacji zagrożeń związanych m.in. ze smogiem i podtopieniami oraz 
w zwiększeniu bezpieczeństwa aktywnej mobilności uczniów.
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IV edycja „Szkoły Pionierów PFR” – flagowy program edukacyjny PFR, 
realizowany wspólnie z firmą Allegro. W ramach tzw. zielonej edycji, nasta-
wionej na tworzenie rozwiązań dla szeroko rozumianego sektora ekotech, 
zostały wydzielone 3 ścieżki wyzwań: zrównoważona logistyka, efektywna 
energetyka i świadoma konsumpcja.

•  Podczas niemal 90 godzin warsztatów, zorganizowanych w trzytygodnio-
wym cyklu, uczestnicy rozwijali nowoczesne kompetencje biznesowe 
i technologiczne, równolegle korzystając ze wsparcia mentorów i eksper-
tów branżowych. 

Publikacja e-booka Jak budujemy start-upy? – podręcznik przygotowany 
przez organizatorów „Szkoły Pionierów PFR” we współpracy z jej absolwen-
tami oraz partnerem programu – Allegro. W publikacji, pojawiają się także 
głosy ważnych postaci świata nauki i biznesu.

•  Ogólnodostępny podręcznik tłumaczący, jak efektywnie stawiać pierw-
sze kroki w obszarze start-upów i na jakie obszary należy zwracać szcze-
gólną uwagę.

Program Firmy Jutra – organizowany przez PFR wspólnie z Google oraz Ope-
ratorem Chmury Krajowej. Program zapewnił szkolenia szerokiej grupie mikro, 
małych i średnich firm zainteresowanych marketingiem online, biznesem 
i technologiami chmurowymi. Zrealizowano 1898 indywidualnych konsultacji 
chmurowych dla przedsiębiorstw. 78% badanych potwierdziło, że zwiększyła 
się ich świadomość możliwości zapewnianych przez chmury obliczeniowe, 
a 67% deklaruje zamiar zastosowania chmury w swoich firmach.

•  Przeszkolenie blisko 16 tys. firm z zakresu działalności e-commerce i roz-
wiązań chmurowych.

•  Umożliwienie uczestniczącym firmom zwiększenia ich przychodów, 
zamówień, liczby klientów lub rozpoczęcia nowych projektów cyfrowych.

III edycja projektu Projektanci Innowacji PFR – cykl warsztatów Design 
Thinking we współpracy z Google, bazujących na metodzie CSI Lab sto-
sowanej przy tworzeniu innowacyjnych produktów. Przeprowadzono 
71 warsztatów podstawowych oraz 48 warsztatów zaawansowanych. 
W sumie zgromadziły one 2073 uczestników, których szkoliło 22 trenerów. 
Całkowita liczba zgłoszeń do trzech edycji programu wyniosła zaś aż 5499.

•  Zapoznanie odbiorców z metodyką Design Thinking wspierającą tworze-
nie innowacji poprzez usystematyzowany proces zawierający w sobie 
kolejne etapy rozwoju pomysłu: od początkowej idei do przygotowania 
i przetestowania prototypu.

Działalność portalu startup.pfr.pl – portal prezentujący najciekawsze 
obszary i firmy polskiego ekosystemu, tłumaczący najważniejsze pojęcia 
biznesowe i technologiczne.

•  Oferta czterech bezpłatnych kursów online z obszaru prowadze-
nia biznesu, rozpoczynania działalności oraz przenoszenia działalności 
do obszaru cyfrowego.

•  Publikacja darmowego e-booka Start-upy i ekologia. Jakie zielone roz-
wiązania tworzą polskie firmy technologiczne? analizującego polski eko-
system innowacji w obszarze ekotech. 

Działalność portalu kursy.pfr.pl – bezpłatna baza wiedzy dla przed-
siębiorstw i samorządów zawierająca kursy odpowiadające na bieżące 
potrzeby i wyzwania organizacji, tj. cyfryzacją, transformacją energetyczną 
i rozwojem innowacji. Wszystkie kursy dostępne na portalu, można zakoń-
czyć certyfikatem PFR. Wiedza teoretyczna z kursów może zostać pogłę-
biona podczas warsztatów praktycznych z oferty PFR.

•  Poszerzanie wiedzy przedsiębiorców i samorządów w zakresie najbar-
dziej aktualnych tematów, udostępnianie materiałów i narzędzi pozwala-
jących na dokonanie zmian w przedsiębiorstwie i/lub samorządzie. 

Projekt Badania Dojrzałości Innowacyjnej – Projekt polegał na zachęce-
niu tradycyjnych polskich przedsiębiorców do transformacji firmy w kie-
runku innowacyjnej, cyfrowej i neutralnej klimatycznie. W toku realizacji 
projektu zbadano poziom innowacyjności 93 przedsiębiorstw (66% firm, 
które skorzystało z Tarczy Finansowej dla dużych firm) oraz uruchomiono 
cykl webinarów promujących produkty PFR. Dla badanych przedsiębiorstw 
przygotowano indywidualne raporty i przeprowadzono spotkania doradcze, 
które pozwolą wdrożyć rekomendacje PFR w życie.

•  Przy zastosowaniu działań analitycznych, edukacyjnych i doradczych 
zidentyfikowano główne wyzwania przedsiębiorstw i wyznaczono dla 
nich ścieżki rozwoju w formie raportu Badania Dojrzałości Innowacyjnej 
i spotkań doradczych.

•  Wsparcie przedsiębiorstw korzystających z Tarczy finansowej dla dużych 
firm w dostosowaniu strategii do nowej post Covidowej rzeczywisto-
ści. Przedsiębiorstwa biorące udział w programie otrzymały: narzędzie 
do autoanalizy działalności (raport z Badania Dojrzałości Innowacyj-
nej zawierający rekomendacje usprawnień); doradztwo indywidualne 
podczas spotkań podsumowujących badanie; listę start-upów z roz-
wiązaniami technologicznymi; sieciowanie z instytucjami z Grupy PFR; 
cykliczne informacje o ofercie Grupy PFR (Infoweek i Newsletter); dar-
mowy dostęp do narzędzia szkoleniowego Przedsiębiorstwo Gotowe 
na Przyszłość (kurs online).
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Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

D20-LTIC / D20 Long-Term Investors Club
D20-LTIC jest stowarzyszeniem zrzeszającym wio-
dące światowe instytucje rozwoju, przede wszystkim 
z państw należących do grupy G20. Jego celem jest 
zachęcanie do współpracy i tworzenie warunków sprzy-
jających długoterminowym inwestycjom, które wspie-
rają zrównoważony wzrost gospodarczy. Klub powstał 
w 2009 r. z inicjatywy francuskiego CDC, włoskiego 
CDP, niemieckiego KFW oraz Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego. Obecnie w skład D20-LTIC wchodzi 
21 podmiotów, które dysponują łączną sumą bilansową 
przekraczającą 5,4 bln dolarów. PFR dołączył do orga-
nizacji w czerwcu 2018 r.

6.  UDZIAŁ W STOWARZYSZENIACH MIĘDZYNARODOWYCH
[GRI 2-28]
PFR angażuje się w działalność organizacji i stowarzyszeń między-
narodowych. W ten sposób prowadzona jest wymiana doświadczeń 
i najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami prowadzącymi działa-

nia na podobnych płaszczyznach. Tego typu współpraca służy rów-
nież pozyskaniu wiedzy i uruchamianiu wspólnych inicjatyw, które 
pozwalają mówić całemu środowisku jednym głosem w istotnych 
dla jego funkcjonowania sprawach. 

UNGC / United Nations Global Compact
UNGC jest największą na świecie inicjatywą skupiającą 
biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
w której uczestniczy 13 000 firm i interesariuszy ze 170 
państw. Pakt zobowiązuje firmy do dostosowania ich 
strategii i działalności do dziesięciu zasad odnoszących 
się do: praw człowieka, standardów pracy, środowiska 
naturalnego i przeciwdziałania korupcji oraz podejmo-
wania inicjatyw wspierających realizację „Celów Zrów-
noważonego Rozwoju ONZ”. PFR przystąpił do UNGC 
w grudniu 2020 r.

ILPA / Institutional Limited Partners Association
ILPA jest stowarzyszeniem branżowym z siedzibami 
w Waszyngtonie i Toronto, skupiającym komandytariu-
szy instytucjonalnych (tzw. LPs) w klasie aktywów PE. 
Do organizacji należy ponad 500 instytucji zarządzają-
cych łącznie 2 bln dolarów, co stanowi ok. 50% wszyst-
kich aktywów PE na świecie. Stowarzyszenie jest jedyną 
globalną organizacją zajmującą się wyłącznie ochroną 
interesów LPs i ich beneficjentów poprzez edukację, 
występowanie w ich imieniu i organizację wydarzeń. Pol-
ski Fundusz Rozwoju jest członkiem ILPA od maja 2018 r.

Invest Europe 
Invest Europe (znany dawniej jako EVCA) to największe 
stowarzyszenie na świecie, reprezentujące europejskie 
fundusze private equity PE, venture capital i infrastruk-
turalne oraz ich inwestorów, w tym część największych 
funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli w Europie. Invest 
Europe jest zaangażowany w tworzenie i opiniowanie 
regulacji oraz ustaw z obszaru inwestycji, dostarczanie 
analiz dotyczących roli swoich członków w gospodarce 
i badania trendów i zmian w branży. Stowarzyszenie 
publikuje również Professional Standards Handbook, 
stanowiący zestaw norm i wytycznych dla branży PE. PFR 
stał się członkiem organizacji w styczniu 2018 r.
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Zarządzanie i nadzór nad 
obszarami ESG w GK PFR
1.  ZARZĄDZANIE OBSZAREM ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU
[GRI 2-9] [GRI 2-10] [GRI 2-11] [GRI 2-12] [GRI 2-13] [GRI 2-17] [GRI 2-18]
Zarząd PFR odpowiada za zarządzanie spółką oraz wyznaczanie 
kierunków działań Grupy Kapitałowej PFR, w tym osiąganie wyzna-
czonych celów wieloletnich, zgodnie z przyjętą strategią. Zarząd 
zapewnia również, że Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność 
w sposób odpowiedzialny i zrównoważony poprzez monitorowa-
nie zmieniających się wymagań prawnych i standardów w zakresie 
zrównoważonego rozwoju oraz uwzględnianie w podejmowanych 
decyzjach czynników ESG, zgodnie z najlepszymi praktykami branżo-
wymi, oczekiwaniami interesariuszy oraz posiadaną i stale rozwijaną 
wiedzą. Członkowie Zarządu delegują obowiązki dotyczące aspek-
tów zrównoważonego rozwoju do dyrektorów pionów i kierowników 
poszczególnych departamentów. Zarząd PFR jest wspierany w pro-
wadzeniu działań Grupy Kapitałowej przez Komitet Bezpieczeństwa, 
Komitet Architektury IT oraz Komitet Projektowy.

Członkowie Zarządu PFR są zróżnicowani pod kątem zdobytych 
doświadczeń i kwalifikacji. Z uwagi na swój wieloletni staż zawo-
dowy oraz ciągły rozwój posiadanych kompetencji, są gwarantem 
efektywnego zarządzania Grupą Kapitałową we wszystkich aspek-
tach jej działania.

Szczegółowe informacje w zakresie składu, organizacji oraz sposobu 
działania Zarządu są określone na stronie 30 niniejszego raportu 
oraz w Regulaminie Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Rada Nadzorcza PFR sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy 
Kapitałowej, w tym ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 

zatwierdza strategię Grupy Kapitałowej oraz rozlicza Zarząd w cyklu 
rocznym z realizacji wszystkich założeń i celów strategicznych, rów-
nież w obszarze zrównoważonego rozwoju. Nadzór Rady Nadzorczej 
jest sprawowany przy wsparciu dwóch Komitetów: Komitetu Audytu 
oraz Komitetu Strategii, których działalność jest regulowana przez 
przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej regulaminy.

Szczegółowe informacje w zakresie składu, organizacji oraz sposobu 
działania Rady Nadzorczej są określone na stronie 30 niniejszego 
raportu oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu 
Rozwoju S.A. 

Sposób wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej określa 
Statut PFR.

2.  KLUCZOWI INTERESARIUSZE GRUPY 
KAPITAŁOWEJ PFR

[GRI 2-29]
Działalność Grupy Kapitałowej PFR wywiera istotny wpływ na sze-
reg podmiotów z otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego, a jed-
nocześnie sama Grupa Kapitałowa PFR znajduje się pod wpływem 
ich oddziaływania. Bez tych wzajemnych relacji, nie tylko nie byłaby 
możliwa realizacja strategii Grupy Kapitałowej, ale również prowa-
dzenie jakichkolwiek działań o charakterze zrównoważonym. Mając 
na uwadze harmonijną współpracę z otoczeniem oraz budowa-
nie długotrwałych, zrównoważonych relacji, Polski Fundusz Roz-
woju identyfikuje kluczowych interesariuszy oraz prowadzi działania 
mające na celu ich zaangażowanie w proces dialogu i współpracy.

Kluczowi interesariusze Grupy Kapitałowej PFR w 2021 roku:

Interesariusze Kanały dialogu

Akcjonariusze PFR Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz inne spotkania i okresowe prezentacje wynikowe 
(telekonferencje, spotkania osobiste).

Spółki zależne i stowarzyszone Regulaminy i polityki, badania potrzeb / kwestionariusze, raporty, spotkania i wymiana 
doświadczeń i dokumentów, komunikacja mailowa i telefoniczna.

Fundusze inwestycyjne (zarządzane przez PFR, zarządzane 
przez PFR TFI oraz fundusze, których zarządzanie jest zle-
cane przez PFR TFI do innych podmiotów)

Raporty, spotkania i wymiana doświadczeń i dokumentów, komunikacja mailowa i telefo-
niczna.

Pracownicy Formalne spotkania z kierownictwem (roczna ocena pracownika), badania satysfakcji pra-
cowników, cykliczne spotkania w ramach zespołów, spotkania typu town hall, szkolenia dla 
pracowników, komunikaty dla pracowników, warsztaty dla nowych pracowników, kontakt 
mailowy i telefoniczny, spotkania i osobiste rozmowy, newsletter.

Fundacja PFR Spotkania, inicjatywy i wydarzenia, raporty, komunikacja mailowa i telefoniczna.

Przedsiębiorstwa (duże, małe i średnie) Ankiety, badania potrzeb, satysfakcji, spotkania i osobiste rozmowy , kontakt telefoniczny, 
e-mail, ulotki i broszury, strony internetowe, media społecznościowe, infolinia, newsletter.

Jednostki samorządu terytorialnego Ankiety, badania potrzeb, satysfakcji, spotkania i osobiste rozmowy , kontakt telefoniczny, 
e-mail, ulotki i broszury, strony internetowe, media społecznościowe, infolinia, newsletter.

Regulatorzy i organy nadzoru (w tym UE) Raporty i audyty, formalna korespondencja (w tym mailowa), bieżąca współpraca podczas 
kontroli.

Uczestnicy programu PPK (pracodawcy i pracownicy) Ankiety, spotkania i osobiste rozmowy, komunikacja mailowa i telefoniczna, ulotki i bro-
szury, strony internetowe i dedykowane portale (portal PPK), media społecznościowe, 
infolinia, newsletter.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021
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Osoby fizyczne (klienci indywidualni korzystający m.in. 
z dostępnych kursów online, podcastów)

Strony internetowe i dedykowane portale, infolinia, newsletter.

Jednostki administracji rządowej Formalne spotkania, komunikacja mailowa i telefoniczna, prezentacje.

Spółki portfelowe funduszy i PFR (beneficjenci inwestycji) Spotkania i osobiste rozmowy, komunikacja mailowa i telefoniczna, ulotki i broszury, strony 
internetowe i dedykowane portale, media społecznościowe, infolinia, newsletter.

Do grona interesariuszy Grupy Kapitałowej PFR, z którymi prowadzony 
jest dialog przy pomocy zróżnicowanych kanałów komunikacyjnych, 
należą także: podmioty współinwestujące w inwestycje bezpośrednie 
PFR, inni inwestorzy Funduszy, obligatariusze, partnerzy biznesowy 
(np. dostawcy usług itp.), organizacje i stowarzyszenia międzynaro-
dowe (UNGC, D20, Invest Europe, ILPA), media i agencje informacyjne, 
Instytucje finansowe (w tym banki), agencje ratingowe.

3.  ISTOTNE OBSZARY ŚRODOWISKOWE, SPOŁECZNE 
I ZARZĄDCZE GRUPY KAPITAŁOWEJ PFR

[GRI 2-29] [GRI 3-1] [GRI 3-2]
Komunikacja z interesariuszami odbywa się poprzez dedykowane 
kanały komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz w formie działań 
wymaganych przepisami prawa, w tym poprzez publikację informa-
cji w raportach bieżących i okresowych. Stały kontakt z wewnętrz-
nymi i zewnętrznymi podmiotami z otoczenia organizacji, a także 
transparentność w prezentowaniu kluczowych informacji pozwa-
lają na dobre rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy, rów-
nież w zakresie tematów istotnych i ujawnień.

Analiza istotności tematów materialnych do ujawnienia została prze-
prowadzona w ramach warsztatów z przedstawicielami Grupy Kapi-
tałowej PFR, podczas których dokonano m.in oceny poszczególnych 
obszarów, w oparciu o pięciostopniową skalę (znaczenie bardzo 
niskie, średnie, wysokie i bardzo wysokie), w kontekście znaczenia 
danego obszaru dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. 

Do obszarów o znaczeniu wysokim zakwalifikowano następujące 
kwestie:

 ■ Inwestycje – w zakresie znacznego bezpośredniego i pośredniego 
wpływu działalności spółek Grupy Kapitałowej PFR oraz realizowa-
nych inwestycji na kwestie środowiskowe i społeczne,

 ■ Innowacje – w zakresie działań w obszarze nowoczesnych roz-
wiązań cyfrowych dla biznesu oraz samorządów,

 ■ Ład korporacyjny – w odniesieniu do tematów związanych z ryzy-
kiem, korupcją, konfliktem interesów oraz niezgodnością z regula-
cjami zewnętrznymi dotyczącymi działalności Grupy Kapitałowej 
PFR, w tym dotyczącymi zarządzania danymi osobowymi,

 ■ Pracownicy – w zakresie podstawowych wskaźników różnorod-
ności, realizowanych programów rozwojowych, wynagrodzenia, 
benefitów, rotacji oraz zagadnień dyskryminacji,

 ■ Partnerstwo lokalne – w zakresie realizowanych działań na rzecz 
społeczności lokalnych,

 ■ Środowisko – w odniesieniu do podstawowych wskaźników doty-
czących zużycia energii elektrycznej.

Matryca tematów istotnych
Znaczenie dla interesariuszy PFR

•  Realizowane działania na rzecz społeczno-
ści lokalnych

•  Bezpośredni i pośredni wpływ realizowanych inwestycji 
na realizacje celów środowiskowych

•  Bezpośredni i pośredni wpływ realizowanych inwestycji 
na realizacje celów społecznych i gospodarczych

• Antykorupcja, konflikt interesów

•  Zarządzanie ryzykiem braku zgodności z regulacjami 
zewnętrznymi dotyczącymi działalności Grupy Kapitało-
wej PFR jako podmiotu regulowanego, w tym dotyczą-
cymi zarządzania danymi osobowymi

•  Działania w obszarze nowoczesnych roz-
wiązań cyfrowych dla gospodarki, biznesu 
oraz samorządów

•  Zarządzanie ryzykiem, kontrola wewnętrzna i audyt 
wewnętrzny

•  Wynagrodzenia

• Rotacja pracowników

•  Strategia i podejście PFR do zagadnień 
różnorodności

•  Realizowane programy rozwojowe dla pra-
cowników

•  Dodatkowe benefity pracownicze

•  Zagadnienia dyskryminacji

• Zużycie energii elektrycznej

Znaczenie dla PFR

• Obszar ładu korporacyjnego • Obszar społeczny • Obszar środowiskowy
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Transparentna organizacja
1.  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KORPORACYJNYM 

I CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA
 
1.1. Zarządzanie ryzykiem
Świadomość ryzyk związanych z realizowaną działalnością oraz ich 
wpływ na ciągłość działania organizacji jest niezwykle istotna nie 
tylko w kontekście realizacji celów strategicznych, ale także w kon-
tekście informacji przekazywanych interesariuszom wewnętrznym 
i zewnętrznym oraz w budowaniu wzajemnego zaufania.

Grupa Kapitałowa PFR identyfikuje, ocenia i monitoruje ryzyka zagra-
żające realizacji jej celów na poziomie procesowym i strategicz-
nym oraz podejmuje działania prowadzące do ich eliminowania lub 

minimalizowania. Rolę wspierającą w zarządzaniu ryzykiem pełni 
Biuro Audytu Wewnętrznego. Audyt Wewnętrzny w PFR dostarcza 
należytego wsparcia Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej poprzez 
racjonalne zapewnienie, że system kontroli wewnętrznej w PFR jest 
skuteczny, a zidentyfikowane ryzyka są mitygowane.

Szczegóły w zakresie procesu zarządzania ryzykiem oraz opis ryzyk 
strategicznych zidentyfikowanych w 2021 roku znajdują się na stro-
nie 35 niniejszego dokumentu.

Poniżej znajdują się zidentyfikowane istotne ryzyka niefinansowe, 
wraz z opisem działań mitygujących.

Istotne ryzyka niefinansowe

Ryzyko Opis ryzyka i działań

Ryzyko inwestycyjne Ryzyko związane z inwestycjami własnymi, głównie dotyczące nieosiągnięcia oczekiwanej 
stopy zwrotu, ale również związane z negatywnym wpływem inwestycji na środowisko.

PFR dąży do powołania przedstawiciela funduszu do organów spółek portfelowych oraz na bie-
żąco monitoruje inwestycje własne oraz ich realizację, również pod kątem wpływu na środowi-
sko.

Ryzyko braku zgodności Ryzyko poniesienia sankcji finansowych, prawnych, utraty reputacji lub wiarygodności wskutek 
niestosowania się do przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, przyjętych standardów postę-
powania (w tym zasad etycznych) i/lub kodeksów dobrych praktyk rynkowych.

Grupa Kapitałowa PFR wdrożyła System Zarządzania Zgodnością oraz wyznaczyła osoby 
odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań związanych z procesem zarządzania 
zgodnością, w tym za monitorowanie zmian w przepisach oraz opracowywanie i stosowa-
nie właściwych polityk i procedur wewnętrznych. Więcej w punkcie „2.1. Strategia zarządzania 
zgodnością” i „2.2. System zarządzania zgodnością”.

Ryzyko prawne Ryzyko niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub organów administracji publicznej rozstrzygają-
cych sprawy sporne Grupy Kapitałowej PFR z innymi podmiotami.

W PFR wdrożono procesy opiniowania umów, regulacji, procedur wewnętrznych i innych doku-
mentów. Wewnętrzny Departament Prawny zapewnia odpowiednią obsługę prawną, natomiast 
w przypadku złożonych transakcji lub projektów jest on wspierany przez zewnętrznych dorad-
ców prawnych.

Ryzyko polityczne Ryzyko nieprzewidywalnych zmian politycznych lub niestabilności politycznej w danym kraju.

PFR na bieżąco monitoruje rządowe plany rozwoju gospodarczego, zmiany rządowej strategii, 
uczestniczy w konsultacjach publicznych i opiniowaniu w ramach rządowego procesu legisla-
cyjnego, w szczególności w zakresie zmian mających potencjalny wpływ na działalność PFR.

Ryzyko projektowe Nieoczekiwane opóźnienia w projekcie lub nieprzewidziane zdarzenia uniemożliwiające reali-
zację części lub całości projektu, które mogą skutkować wystąpieniem dodatkowych kosztów 
lub strat.

PFR monitoruje realizację projektów, w szczególności bada wykonanie założonego budżetu 
oraz terminowość podejmowanych działań. Zwraca także uwagę na czynniki środowiskowe, 
społeczne i zarządcze związane z danym projektem.

Ryzyko strategiczne Ryzyko związane z niewłaściwymi decyzjami dotyczącymi strategii rozwoju Grupy Kapitało-
wej PFR, nieodpowiednią lub niepełną realizacją przyjętej strategii oraz brakiem podejmowania 
działań lub niewłaściwą reakcją na zmiany w otoczeniu.

PFR dokonuje analizy otoczenia rynkowego i gospodarczego oraz regularnie weryfikuje wyko-
nanie założonych planów, monitorując aktualność założonych celów i działań przyjętych w stra-
tegii, również w odniesieniu do obszaru ESG.

Ryzyko utraty reputacji Negatywny odbiór wizerunku PFR przez klientów, kontrahentów, inwestorów, regulatorów, nad-
zór i/lub opinię publiczną.

PFR opracowuje określoną strategię komunikacji zewnętrznej oraz wyznacza osoby odpowie-
dzialne za jej realizację.
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1.2. Strategia i podejście do ryzyka podatkowego
[GRI 207-1] [GRI-207-2] [GRI-207-3]
Wśród ryzyk procesowych Grupa Kapitałowa PFR identyfikuje rów-
nież ryzyka podatkowe. Zgodnie ze strategią podatkową, przyjętą 
uchwałą Zarządu PFR, celem PFR jest eliminowanie ryzyka podat-
kowego w bieżącej działalności m.in. poprzez:

 ■ monitorowanie zmian w przepisach podatkowych we własnym 
zakresie i ze wsparciem doradców zewnętrznych,

 ■ analizę wydawanych interpretacji indywidualnych oraz wyroków 
sądów administracyjnych z punktu widzenia działalności wyko-
nywanej przez PFR, 

 ■ subskrypcję serwisów prawnych, portali i czasopism podatkowych,

 ■ organizację szkoleń z zakresu podatkowego dla pracowników.

W celu zapewnienia prawidłowości rozliczeń Grupa Kapitałowa 
PFR wdrożyła szereg procedur wewnętrznych regulujących m.in. 
realizację obowiązku przekazywania informacji o schematach 
podatkowych, obiegu dokumentów księgowych, weryfikacji kon-
trahentów i dokonywania zakupów. Dodatkowo, aby wzmocnić kon-
trolę wewnętrzną w obszarze podatkowym, PFR planuje w 2022 
roku wdrożyć szczegółowe regulacje w zakresie rozliczania podatku 
VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych, oraz w zakresie podatku u źródła i należy-
tej staranności. 

Grupa Kapitałowa PFR dokonuje bieżących analiz wszystkich trans-
akcji gospodarczych i innych zdarzeń w celu prawidłowego określenia 
obowiązków podatkowych oraz minimalizacji ryzyka. W przypadku 
skomplikowanych zagadnień podatkowych, zwłaszcza tych będą-
cych przedmiotem rozbieżności w praktyce organów podatkowych 
lub sądów administracyjnych, PFR korzysta ze wsparcia zewnętrz-
nych doradców podatkowych lub występuje z wnioskiem o uzy-
skanie odpowiedniej interpretacji indywidualnej. PFR współpracuje 
z organami podatkowymi w sposób otwarty i w dobrej wierze, udzie-
lając w razie potrzeby wszelkich koniecznych informacji i wyjaśnień.

Z uwagi na odpowiedzialność społeczną i wysokie wartości etyczne, 
PFR nie korzysta z optymalizacji podatkowych w celu zwiększe-
nia zysków.

Za obszar podatkowy odpowiada Departament Rachunkowości 
oraz Wiceprezes Zarządu właściwy ds. finansów i rozwoju. Stra-
tegia podatkowa jest aktualizowana raz w roku, a informacja z jej 
realizacji jest publikowana w sposób wymagany przez obowiązu-
jące przepisy prawa.

1.3. Ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
[GRI 2-16]
W Grupie Kapitałowej PFR wdrożono proces zarządzania ciągło-
ścią działania, określony w dokumencie: Zasady zarządzania cią-
głością działania. Dokument opisuje podejście Grupy Kapitałowej 
do przewidywania i reagowania na zdarzenia, które mogą prowadzić 
do zakłóceń działalności PFR. Zgodnie z tym dokumentem została 
wykonana analiza wpływu BIA (Business Impact Analysis), w wyniku 
której zidentyfikowano procesy oraz zasoby krytyczne dla funkcjo-
nowania Grupy Kapitałowej, których niedostępność może w sposób 
istotny przeszkodzić w realizacji jej celów. Dla każdego z procesów 
krytycznych opracowano szczegółowe plany ciągłości działania 
oparte na trzech różnych scenariuszach możliwych zagrożeń. Plany 
ciągłości działania podlegają cyklicznym testom ich skuteczności.

W Grupie Kapitałowej PFR wdrożono również proces zarządza-
nia kryzysowego, który zapewnia, że każde zdarzenie krytyczne 
będzie odpowiednio zakomunikowane organom zarządzającym, 
a odpowiednie działania zostaną podjęte przez powołany dedyko-
wany sztab kryzysowy. W 2021 roku nie wystąpiło żadne zdarzenie 
wymagające powołania sztabu kryzysowego.

1.4. Ocena ryzyk klimatycznych
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa 
PFR nie zidentyfikowała istotnych ryzyk klimatycznych zagrażających 
realizacji jej celów strategicznych. Prowadzi jednak ciągły monitoring 
zmian regulacyjnych związanych z zakresem ujawnień dotyczących 
środowiska, w celu dostosowania się do wszelkich wymogów w tym 
zakresie już na wstępnym etapie prac legislacyjnych.

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BRAKU ZGODNOŚCI
 
2.1. Strategia zarządzania zgodnością
[GRI 2-27] [GRI 206-1]
PFR jako instytucja działająca w ramach i na podstawie przepisów 
Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Systemie Instytucji Roz-
woju, dokłada wszelkiej staranności, aby w ramach prowadzonych 
działań przestrzegać najlepszych praktyk, standardów i rozwiązań 
obowiązujących uczestników rynku na zasadach adekwatności i pro-
porcjonalności. Kieruje się przy tym nadrzędną zasadą - zgodność 
z prawem stanowi fundament każdego rozwoju.

Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2021 r. brak było postępowań sądo-
wych, prowadzonych z udziałem PFR, które mogłyby indywidualnie 
rzutować na działalność PFR generując znaczne potencjalne ryzyko 
istotnego negatywnego wpływu na sytuację finansową, perspek-
tywy, wyniki z działalności operacyjnej bądź zdolność do wypeł-
niania zobowiązań.

Nadmienić należy, że wobec PFR kierowane są roszczenia zwią-
zane z obsługą programów rządowych „Tarcza Finansowa Polskiego 
Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”, „Tarcza Finansowa 
2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” 
oraz „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych 
Firm”, przy czym aktualna na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość rosz-
czeń pieniężnych na etapie sądowym wynosi ok. 2 mln zł i żadna 
z nich nie ma indywidualnego wpływu na działalność PFR i jego sytu-
ację finansową.

W kwietniu 2021 roku PFR opracowała i wdrożyła Strategię Zarządza-
nia Zgodnością, na mocy której został ustanowiony System Zarzą-
dzania Zgodnością (Compliance Management System - CMS), 
mający na celu jeszcze skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem braku 
zgodności oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz stabilno-
ści PFR z uwagi na charakter prowadzonej działalności, obowiązujące 
przepisy prawne oraz najnowsze standardy rynkowe. Funkcjonowa-
nie CMS zapewnia zgodność z prawem, standardami rynkowymi, 
etycznymi zasadami prowadzenia działalności oraz ciągłe doskona-
lenie w tym zakresie. Pełna informacja o strategii zarządzania zgod-
nością została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej PFR. 

2.2. System zarządzania zgodnością
[GRI 2-23] [GRI 2-24]
Za zarządzanie zgodnością w PFR odpowiada Departament Zarzą-
dzania Zgodnością (DZZ) na czele z Dyrektorem ds. Zarządzania 
Zgodnością. 

System Zarządzania Zgodnością w PFR opiera się na tzw. Filarach 
Zgodności PFR, które stanowią:
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 ■ powszechnie obowiązujące prawo,

 ■ dobre praktyki i standardy obowiązujące na rynku,

 ■ normy i wartości określone przez Kodeks Etyki Grupy Kapitało-
wej PFR,

 ■ hierarchiczny system regulacji wewnętrznych.

Proces identyfikacji zmian w przepisach prawnych realizowany jest 
przez Departament Prawny, który przygotowuje i rozpowszechnia 
w Spółce newsletter przedstawiający zmiany w przepisach, które 
mają wpływ na funkcjonowanie i działalność PFR i Grupy Kapitałowej. 
Dodatkowo, każdy kierujący jednostką organizacyjną zobowiązany 
jest do monitorowania zmian w środowisku legislacyjnym w zakre-
sie nadzorowanego przez siebie obszaru.

System Zarządzania Zgodnością w PFR czerpie również z zasad 
zawartych m.in. w: Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, 
zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, rekomen-
dacji KNF oraz wytycznych CBA. 

PFR w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Zgodnością podej-
muje także działania zmierzające do budowy organizacji opartej 
o określony system wartości, który definiuje w opracowanym Kodek-
sie Etyki. Wśród nich szczególne miejsce zajmują wartości budu-
jące kulturę organizacyjną, takie jak poszanowanie praw człowieka, 
wzajemna pomoc, równe traktowanie innych, a także odpowie-
dzialność w relacjach z interesariuszami zewnętrznymi. Budowa 
percepcji zgodności, tj. odpowiedzialności za działanie w zgodzie 
z powszechnie obowiązującym prawem, standardami rynkowymi, 
ale przede wszystkim normami etycznymi, oparta została na pro-
gramie szkoleń i spotkań z pracownikami (patrz punkt „2.3. Prze-
ciwdziałanie korupcji”).

Kodeks Etyki został wdrożony na poziomie Grupy Kapitałowej PFR.

W zakresie regulacji wewnętrznych PFR wdrożył zasady definiujące 
tryb opracowywania, uzgadniania oraz przyjmowania polityk i pro-
cedur szczegółowych. Każda jednostka organizacyjna, w zakresie 
dotyczącym swojej działalności, jest odpowiedzialna za identyfika-
cję obszarów wymagających uregulowania. Departament Zarządza-
nia Zgodnością oraz Departament Prawny wspierają je, informując 
o zmianach w przepisach, które mają wpływ na działalność PFR. 
Departament Zarządzania Zgodnością jest odpowiedzialny za zarzą-
dzanie procesem legislacyjnym, koordynowanie procesu opiniowania 
regulacji wewnętrznych oraz monitorowanie przeglądów aktuali-
zacji regulacji. Dane dotyczące wydanych i odwołanych regulacji 

wewnętrznych oraz statusy ich aktualizacji są kwartalnie raporto-
wane Zarządowi PFR. 

Liczba obowiązujących regulacji wewnętrznych wynosiła na koniec 
2021 roku 139 dokumentów. 

2.3. Przeciwdziałanie korupcji
[GRI 205-2] [GRI 205-3]
W Grupie Kapitałowej PFR nie toleruje się korupcji pod żadną posta-
cią oraz aktywnie się jej przeciwdziała. Nadrzędną zasadą jest: zero 
tolerancji dla korupcji. W tym celu wprowadzono wewnętrzne regu-
lacje, które obowiązują wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej 
PFR oraz określają zasady współpracy z odpowiednimi organami 
państwa. 

Zapobieganie wszelkim działaniom noszącym znamiona korupcji 
jest jednym z elementów przyjętej Strategii Zarządzania Zgodnością 
PFR oraz Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej PFR. Mając to na uwadze, 
w PFR wdrożono Politykę prezentową i przeciwdziałania korupcji, 
która określa zasady i tryb postępowania w tym obszarze. W 2021 
roku regulacja została zaktualizowana o zasady dotyczące wręcza-
nia lub otrzymania upominku w formie elektronicznej oraz obowią-
zek dołączania biletu #ZgodnyPFR (z kodem QR linkującym do strony 
www prezentującej zasady Polityki oraz Strategię Zgodności) w przy-
padku wręczania upominków o wartości nie wyższej niż 200 zł. 
W 2021 roku w rejestrze prezentów zaewidencjonowano 11 zgłoszeń, 
rozpatrzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi.

W 2021 roku Departament Zarządzania Zgodnością przeprowadził 
25 obowiązkowych sesji szkoleniowych dla 83 nowozatrudnionych 
pracowników (na platformie MS Teams). Każdy uczestnik szkolenia 
otrzymał pakiet on-boarding zawierający prezentację “Compliance 
– czyli zarządzanie ryzykiem braku zgodności”. Ponadto w paździer-
niku 2021 roku uruchomiono obowiązkowe szkolenie e-learning dla 
wszystkich pracowników pt. „#ZgodnyPFR – zgodność z prawem 
jako fundament dalszego rozwoju naszej firmy”. Do końca grudnia 
2021 roku w szkoleniu wzięło udział ok. 80% pracowników, w tym 
członkowie organów zarządzających. Szkolenia zawierały elementy 
dotyczące przeciwdziałania korupcji.

W 2021 roku w PFR nie odnotowano żadnych przypadków korupcji, 
rozumianej jako obiecywanie, proponowanie lub wręczanie jakich-
kolwiek nienależnych korzyści, a także ich żądanie lub przyjmowanie. 

2.4. Konflikt interesów
[GRI 2-15]
PFR zarządza częścią portfela inwestycyjnego funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych, dlatego tak istotne są odpowiednie mechanizmy 
kontrolne i zarządcze dotyczące możliwych sprzeczności między 
interesami, w tym między interesem PFR, a interesem własnym. 
W PFR zostały wdrożone regulacje wewnętrzne, takie jak zaktuali-
zowana w 2021 roku Polityka zapobiegania i zarządzania konflik-
tami interesów oraz Kodeks Etyki. Pracownicy PFR są zobowiązani 
do zgłaszania możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywi-
stego konfliktu interesów, w szczególności w przypadku, w którym 
interesy osobiste kolidują lub mogłyby kolidować z należytą i wła-
ściwą realizacją obowiązków służbowych. Ponadto PFR wdrożył 
Politykę Poznaj swojego klienta (KYC) jako jeden z mechanizmów 
zapobiegania i zarządzania konfliktem interesów w ramach procesu 
zakupowego oraz wyboru dostawców. Ze względu na specyfikę 
działalności, Polityka Poznaj swojego klienta ma także zastosowa-
nie w obszarze inwestycji. W 2021 roku dodatkowo PFR wzmocnił 
obszar zarządzania konfliktem interesów poprzez powiązanie Pro-
cedury weryfikacji kontrahenta z Regulaminem zakupów, włącza-
jąc składanie oświadczeń o braku powiązań osobowych lub innych 
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o charakterze wskazującym na potencjalny konflikt interesów pomię-
dzy pracownikiem PFR, a kontrahentem przy każdorazowym skła-
daniu wniosku zakupowego w systemie e-Zakupy.

Zapisy dotyczące konfliktu interesów zostały także ujęte w Regulami-
nie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu Polskiego Funduszu 
Rozwoju S.A. Członkowie tych organów są zobowiązani do unikania 
sytuacji, w których mógłby powstać konflikt interesów, przy czym 
interes jest rozumiany jako źródło każdego rodzaju korzyści: zawo-
dowych, finansowych, rzeczowych, osobistych lub innych korzy-
ści niematerialnych. W razie wystąpienia konfliktu interesów PFR 
z osobistymi interesami członka organu, jego małżonka, krewnych 
i powinowatych do drugiego stopnia oraz osobami, z którymi jest 
powiązany osobiście, lub możliwości powstania takiego konfliktu, 
członek organu ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym 
odpowiednie osoby oraz powstrzymać się od wszelkich głosowań 
i dyskusji dotyczących danej wrażliwej kwestii.

W 2021 roku, zgodnie z wymogami „Polityki zapobiegania i zarzą-
dzania konfliktami interesów”, zarejestrowano:

 ■ 29 zgłoszeń dotyczących potencjalnego konfliktu interesów (zgło-
szenia odpowiednio zarządzone i zakończone),

 ■ 47 zgłoszeń dotyczących transakcji własnych pracowników (zgło-
szenia zweryfikowane z listami restrykcyjnymi oraz zarządzone),

 ■ 91 oświadczeń o braku konfliktu interesów w ramach prowadzo-
nych przez zespoły transakcyjne projektów inwestycyjnych. 

W zakresie zadań wspierających realizację Programu Tarcza Finan-
sowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm (Tarcza DP), 
Departament Zarządzania Zgodnością wziął udział w posiedze-
niach Komitetów Inwestycyjnych Tarczy DP, podczas których odpo-
wiedzialny był za: 

 ■ sprawowanie nadzoru nad przebiegiem komitetów w zakre-
sie zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów, dotyczą-
cych członków komitetu oraz członków zespołów transakcyjnych 
w świetle obsługi spółek, których wnioski były rozpatrywane 
(14 zgłoszeń), 

 ■ wydawanie opinii w zakresie członków zespołów transakcyjnych 
(6 rekomendacji), 

 ■ przygotowywanie tzw. „listy kontrolnej” zawierającej informacje 
o spółkach będących przedmiotem posiedzenia, ocenie ryzyka 
KYC, składzie ZT i potwierdzenie złożenia oświadczenia o braku 
konfliktu interesów oraz występowanie na LO/LR, itp. (63 listy).

Departament Zarządzania Zgodnością oszacował ogólny poziom 
ryzyka braku zgodności – w zakresie realizacji procesu zarządza-
nia konfliktami interesów – na poziomie niskim.

2.5. Zgłaszanie nieprawidłowości
[GRI 2-25] [GRI 2-26]
W PFR działa system zgłaszania nieprawidłowości wraz z nadrzędną 
zasadą ochrony sygnalistów. Umożliwia on anonimowe zgłasza-
nie nieprawidłowości zarówno w formie wiadomości elektronicznej 
wysyłanej na dedykowane adresy e-mail: sygnalista@pfr.pl oraz 
compliance@pfr.pl, jak i tradycyjnej wiadomości papierowej umiesz-
czanej w dedykowanych skrzynkach rozmieszczonych w głównej 
siedzibie PFR. W roku 2021 w ramach wdrożonej Strategii #Zgod-
nyPFR uruchomiony został kolejny, zewnętrzny kanał do zgłaszania 
nieprawidłowości poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie 
internetowej PFR. 

Zasady zgłaszania naruszeń oraz innych nieprawidłowości, a także 
zasady rozpatrywania i zarządzania zgłoszeniami, w tym dotyczące 
prowadzenia postępowań wyjaśniających, są opisane w Polityce 
informowania o naruszeniach PFR. Wszystkie zgłoszenia mają cha-
rakter poufny, podlegają wnikliwej analizie i są prowadzone z zacho-
waniem należytej staranności, niezależności i obiektywizmu. W 2021 
roku zarejestrowano trzy anonimowe zgłoszenia. Były to zgłoszenia 
wewnętrzne niespełniające definicji naruszenia.

Pod koniec 2021 roku Grupa Kapitałowa PFR rozpoczęła projekt 
aktualizacji dotychczasowego modelu zgłaszania nieprawidłowości 
w spółkach, którego celem jest dostosowanie do projektu Ustawy 
o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa opublikowanego 
18 października 2021 r. w celu wdrożenia Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. 
w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

2.6. Zarządzanie danymi osobowymi
[GRI 418-1]
W PFR powołano Biuro Ochrony Danych Osobowych, którego celem 
jest ocena zgodności w zakresie przepisów dotyczących danych oso-
bowych i poziomu bezpieczeństwa czynności przetwarzania danych 
osobowych oraz informowanie Zarządu o poziomie ryzyka związa-
nego z operacjami przetwarzania. Biuro Ochrony Danych Osobo-
wych odpowiada w szczególności za zapewnienie przestrzegania 
w PFR przepisów o ochronie danych osobowych oraz wykonywanie 
przez wyznaczoną przez Zarząd osobę odpowiedzialną obowiąz-
ków w zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD).

W Polskim Funduszu Rozwoju, zgodnie z Instrukcją realizacji praw 
podmiotów danych, będącą załącznikiem do przyjętej przez Zarząd 
Polityki ochrony danych osobowych, każde naruszenie można zgło-
sić na adres e-mail: iod@pfr.pl lub pocztą tradycyjną. W 2021 roku 
nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących naruszeń w zakre-
sie danych osobowych. 
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Zrównoważone 
środowisko pracy

1 W przypadku nieuwzględniania osób, które przeszły do spółek GK PFR, wskaźnik rotacji wynosi 13,73%.
2 Grupa ta nie zawiera członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PFR.

Zaangażowanie w zrównoważony rozwój obejmuje działania wspiera-
jące środowisko pracy. Pracownicy stanowią jedną z kluczowych grup 
interesariuszy PFR. Spółka realizuje cele strategiczne Grupy Kapitało-
wej PFR poprzez swoją politykę zatrudnienia stosuje zasadę równo-
ści szans w zatrudnieniu. Zgodnie z przyjętym w PFR Regulaminem 
Pracy pracownicy są równo traktowani w zakresie nawiązywania i roz-
wiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansów oraz 
dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

1.  PRACOWNICY PFR – SKALA I STRUKTURA 
ZATRUDNIENIA

PFR 
Pracownicy w 2021 roku 

250 pracowników (14,2% wzrost do 2020 roku)

90 nowych pracowników

58 pracowników, z którymi zakończył się stosunek pracy  
(27,4% osób przeszło do spółek GK PFR)

18,95% wskaźnik rotacji1

Grupa Kapitałowa PFR 
Pracownicy w 2021 roku 

667 pracowników (11,4% wzrostu do 2020 roku)

214 nowych pracowników

144 pracowników, z którymi zakończył się stosunek pracy

17,91% wskaźnik rotacji

[GRI 2-7] [GRI 2-8]
W 2021 roku w PFR 47,2% pracowników stanowiły kobiety, a 52,8% 
mężczyźni. 

PFR kieruje się określonym zestawem wartości i w zgodzie z nimi 
dobiera zarówno pracowników, jak i benefity, tym samym dbając 
o właściwą kulturę organizacyjną oraz zaangażowanie pracujących 
profesjonalistów. Jednym z oczekiwań kandydatów jest zatrudnie-
nie na podstawie umowy na czas nieokreślony, dlatego większość 
umów z pracownikami po okresie próbnym zawierana jest na czas 
nieokreślony.

W roku 2021 spośród grupy osób zatrudnionych na umowę o pracę 
oraz umowę zlecenie, aż 95,42% stanowiły osoby będące pracow-
nikami PFR, zatrudnionymi na umowę o pracę. Osoby zatrudnione 
na umowę zlecenie stanowiły 4,58%2, wykonywały one prace dorad-
cze oraz analityczne. 

Przedstawione dane dotyczące liczby pracowników zostały obli-
czone jako liczba wszystkich pracowników na dzień 31 grudnia 
2021 r. 

Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć i typ zatrudnie-
nia (pełny etat, niepełny etat) w PFR 

PFR 2021 2020

Liczba pracowników zatrudnionych na pełny etat 241 204

Kobiety 115 90

Mężczyźni 126 114

Liczba pracowników zatrudnionych na niepełny etat 9 15

Kobiety 3 4

Mężczyźni 6 11

Liczba pracowników bez gwarantowanej liczby 
godzin

0 0

Kobiety 0 0

Mężczyźni 0 0

Całkowita liczba pracowników 250 219

[GRI 405-1] [GRI 406-1]
PFR w procesie rekrutacji pracowników przestrzega zasad prze-
ciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu. Zasady te są sformu-
łowane w Regulaminie Pracy PFR, który opisuje równe traktowanie 
pracowników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, 
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związ-
kową, pochodzenie etniczne, wyznanie oraz orientację seksualną, 
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mężczyźni: 52,8% kobiety: 47,2%

Struktura zatrudnienia w PFR według wieku  
(stan na dzień 31.12.2021)

powyżej 50 lat: 7% 18-26 lat: 8%

36-50 lat: 46% 27-35 lat: 39%
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zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub 
niepełnym wymiarze czasu pracy.

W 2021 roku nie otrzymano żadnych zgłoszeń związanych z dys-
kryminacją pracowników.

[GRI 405-1]

Różnorodność organów zarządzających i pracowników w PFR 

Kategorie różnorodności 2021   2020

Kierownicy raportujący bezpośrednio do zarządu 9,64% 8,64%

Poniżej 30 lat 0,40% 0,00%

Kobiety 0,00% 0,00%

Mężczyźni 0,40% 0,00%

Od 30 do 50 lat 6,83% 6,82%

Kobiety 3,22% 3,64%

Mężczyźni 3,61% 3,18%

Powyżej 50 lat 2,41% 1,82%

Kobiety 0,40% 0,45%

Mężczyźni 2,01% 1,35%

Kierownicy nie raportujący bezpośrednio 
do zarządu

  9,24%   4,55%

Poniżej 30 lat 0,00% 0,00%

Kobiety 0,00% 0,00%

Mężczyźni 0,00% 0,00%

Od 30 do 50 lat 8,84% 4,55%

Kobiety 3,22% 2,73%

Mężczyźni 5,62% 1,82%

Powyżej 50 lat 0,40% 0,00%

Kobiety 0,40% 0,00%

Mężczyźni 0,00% 0,00%

Pozostali pracownicy 81,12% 86,82%

Poniżej 30 lat 23,29% 26,36%

Kobiety 12,45% 11,36%

Mężczyźni 10,84% 15,00%

Od 30 do 50 lat 54,22% 59,09%

Kobiety 26,10% 24,09%

Mężczyźni 28,11% 35,00%

Powyżej 50 lat 3,61% 1,36%

Kobiety 1,60% 0,45%

Mężczyźni 2,01% 0,91%

Metodyka: procentowy udział pracowników w każdej z grup 
w podziale na kategorię pracownika, płeć oraz wiek.

[GRI 401-1]
W roku 2021 zatrudniono 90 nowych pracowników, w tym samym 
roku pracę zakończyło 58 pracowników, co przekłada się na 29,41% 
udział nowych pracowników oraz 18,95% wskaźnik rotacji. Wskaźnik 
rotacji został obliczony na podstawie całkowitej liczby odejść pra-
cowników podzielonej przez całkowitą liczbę zatrudnionych pra-
cowników w roku sprawozdawczym. Dane zawierają osoby, które 
rotowały pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej PFR. Wzrost zatrud-
nienia oraz zmiany w jego strukturze wynikają m.in. ze wzrostu skali 

działań PFR, dopasowywania kwalifikacji pracowników do nowych 
zadań stawianych przed Grupą Kapitałową PFR oraz zmian w struk-
turze Grupy Kapitałowej służących optymalizacji jej działania jako 
całości. 

Zatrudnienie nowych pracowników oraz rotacja 
pracowników w PFR 2021  2020

Całkowita liczba nowych* pracowników w podziale 
na płeć i wiek

90 114

Wskaźnik zatrudnienia** 29,41% 46,34%

Poniżej 30 lat 27 42

Kobiety 15 22

Mężczyźni 12 20

Od 30 do 50 lat 55 69

Kobiety 32 28

Mężczyźni 23 41

Powyżej 50 lat 8 3

Kobiety 3 1

Mężczyźni 5 2

Całkowita liczba odejść* pracowników w podziale 
na płeć i wiek

90 114

Wskaźnik odejść** 18,95% 12,30%

Poniżej 30 lat 18 8

Kobiety 6 5

Mężczyźni 12 3

Od 30 do 50 lat 38 20

Kobiety 18 11

Mężczyźni 20 9

Powyżej 50 lat 2 2

Kobiety 0 0

Mężczyźni 2 2

* Nowych, czyli zatrudnionych od 1 stycznia do 31 grud-
nia raportowanego okresu (podobnie odejścia)

** Metodyka: wskaźnik rotacji obliczony jako procent odejść pracowników w rapor-
towanym okresie, w rozbiciu na płeć oraz grupę wiekową (np. <30; 30–50; >50) 

uwzględniając rotacje pomiędzy spółkami Grupy kapitałowej PFR; wskaźnik zatrud-
nienia obliczony jako procent nowozatrudnionych pracowników w raportowanym 
okresie, w rozbiciu na płeć oraz grupę wiekową (np. <30; 30–50; >50) uwzględ-

niając nowozatrudnionych pomiędzy spółkami Grupy kapitałowej PFR.

[GRI 2-30]
Spółka troszczy się o przestrzeganie prawa oraz dobrostan pracow-
ników. Pracownicy spółki wybierają Przedstawiciela Pracowników 
na dwuletnią kadencję.

2. WYNAGRODZENIA
[GRI 2-19] [GRI 2-20] 
Zasady oraz wysokość wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 
a także członków Zarządu ustalane są przez Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy, a w przypadku Zarządu także przez Radę Nadzor-
czą. Szczegółowe informacje na temat całkowitego wynagrodzenia 
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały opublikowane w Spra-
wozdaniu finansowym PFR o wynagrodzeniach członków Zarządu 
i Rady Nadzorczej za 2021 rok.

PFR realizuje politykę wynagradzania pracowników, której założenia 
są zgodne ze strategią i wartościami Grupy Kapitałowej PFR. Do klu-
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czowych regulacji wewnętrznych w tym zakresie należą Regulamin 
wynagradzania pracowników PFR oraz Regulamin Premiowania Pra-
cowników PFR, które określają zasady wynagradzania pracowników 
oraz przyznawania innych świadczeń związanych z zatrudnieniem.

Regulamin wynagrodzeń opisuje szczegółowo zasady dotyczące 
wszystkich składników wynagrodzenia, składające się z poniższych 
części: 

1. wynagrodzenie zasadnicze – miesięczne wynagrodzenie pie-
niężne określone w stawce miesięcznej, odzwierciedla wyma-
gane na danym stanowisku kompetencje, złożoność pracy, zakres 
odpowiedzialności i doświadczenie zawodowe oraz praktykę sto-
sowaną na adekwatnych rynkach odniesienia,

2. premia roczna lub miesięczna – uzależniona od stopnia realizacji 
celów wyznaczonych danemu Pracownikowi i/lub stopnia reali-
zacji celów wspólnych w danym roku obrotowym, wypłacana 
w oparciu o zbadane sprawozdanie finansowe,

3. świadczenia niepieniężne – na przykład dofinansowanie przejaz-
dów do pracy, opieki medycznej,

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 

[GRI 405-2] 

Stosunek wynagrodzenia kobiet do wynagrodzenia 
mężczyzn w PFR 2021  2020

Kierownicy jednostek organizacyjnych raportujący 
bezpośrednio do zarządu

87,86% 67,35%

Kierownicy jednostek organizacyjnych nie raportu-
jący bezpośrednio do zarządu

98,84% 144,42%

Pozostali pracownicy 73,01% 66,35%

Metodyka: wskaźnik obliczony jako stosunek wynagrodzenia kobiet 
do wynagrodzenia mężczyzn w podziale na kategorię pracownika.

[GRI 401-2]
Świadczenia przyznawane pracownikom pełnoetatowym są w takim 
samy stopniu przyznawane pracownikom zatrudnionym w niepeł-
nym wymiarze godzin.

3. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW
 
3.1. Działania i procesy HR
W przyjętej w grudniu 2021 roku strategii Grupy Kapitałowej Pol-
skiego Funduszu Rozwoju na lata 2022-2025, rozwój kapitału ludz-
kiego jest wpisany jako jeden z elementów zrównoważonego rozwoju 
GK w obszarze zarządzania personelem. Grupa Kapitałowa PFR, 
w tym PFR, realizuje działania mające na celu pozyskanie oraz 
utrzymanie kluczowych talentów wewnątrz organizacji. Działania 
te to m.in. organizacja cyklu szkoleń opartych o wartości GK PFR 
wzmacniających kompetencje przyszłości. 

3.2. Polityka szkoleń i programy rozwojowe
[GRI 404-1] [GRI 404-2]
Rozwój kompetencji przyszłości to kluczowy priorytet Polskiego 
Funduszu Rozwoju w obszarze zarządzania personelem. Programy 
szkoleniowe dedykowane kadrze kierowniczej i pracownikom prze-
prowadzone w 2021 roku miały za zadanie wyrównanie zróżnicowa-
nego poziomu wiedzy i umiejętności wśród pracowników związanego 
ze znacznym wzrostem zatrudnienia w okresie pandemii, wynikają-
cym z powierzenia Spółce nowych zadań.

[GRI 404-2]
W 2021 roku, oprócz indywidualnych szkoleń podnoszących umie-
jętności pracowników wynikających ze specyfiki stanowiska pracy, 
PFR zorganizował szkolenia grupowe dedykowane poszczególnym 
grupom stanowiskowym:

 ■ „Pracownik przyszłości” – w którym uczestniczyło 98,21% pra-
cowników PFR;

 ■ „Lider przyszłości” – szkolenie dla kadry kierowniczej, w którym 
uczestniczyło 95,12% pracowników zajmujących stanowiska kie-
rownicze;

 ■ „Efektywna obsługa klienta” – szkolenie dla pracowników Cen-
trum Doradztwa, w którym uczestniczyło 97% pracowników zaj-
mujących stanowisko doradcy;

 ■ “Skuteczna rekrutacja” – szkolenie dla kadry kierowniczej, w któ-
rym wzięło udział 80% kadry kierowniczej.

45,25 – średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika

3.3. Regularna ocena pracowników
[GRI 404-3]
Regularna ocena wyników oraz jakości pracy stanowi kluczowe 
wsparcie dla pracowników w kontekście rozwoju oraz efektyw-
ności wykonywanej pracy. Informacja zwrotna pozwala wyrównać 
luki kompetencyjne, a także odkrywać pracowników o najwyższym 
potencjale rozwoju. PFR przeprowadza regularną ocenę swoich pra-
cowników w momencie rozliczania celów rocznych lub miesięcznych 
(w zależności od przyjętego systemu premiowego). Stopień reali-
zacji celów jest ściśle powiązany z zasadami przyznawania premii, 
które zostały określone w Regulaminie Premiowania. 

4. WSPARCIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI
[GRI 413-1]
PFR wraz ze swoimi spółkami zależnymi koordynuje działania wspie-
rające zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Prio-
rytetami Grupy Kapitałowej PFR są inwestycje infrastrukturalne, 
innowacje, rozwój przedsiębiorczości, eksport i ekspansja zagra-
niczna polskich przedsiębiorstw, wsparcie samorządów, realiza-
cja programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługa 
inwestycji zagranicznych. Za pośrednictwem powołanej przez PFR 
w 2018 roku Fundacji PFR prowadzone są działania mające na celu 
zarówno wspieranie jak i inicjowanie pozytywnych zmian w otocze-
niu społecznym Grupy Kapitałowej PFR.

Społeczna odpowiedzialność wpisuje się ściśle w system wartości 
określony na poziomie Grupy Kapitałowej PFR, którego jednym z pod-
stawowych filarów jest rozumienie otaczającej rzeczywistości oraz 
odpowiedzialność za działania mając przede wszystkim na uwadze 
dobro Polski, a tym samym polskiego społeczeństwa.

Podsumowanie działań, wynikających z realizacji strategii 
w latach 2019-2021 w obszarze społecznej odpowiedzialności 
biznesu: 

90+ – liczba projektów zrealizowanych przez Fundację PFR

ponad 165 tys. – liczba uczestników zajęć edukacyjnych przy-
gotowanych w ramach Centralnego Domu Technologii

213 tys. – liczba wyświetleń materiałów edukacyjnych na kanale 
YT CDT
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W strategii na kolejne lata (2022-2025) kierunki działania PFR będą 
kontynuowane, a także w dalszym ciągu wzmacniane, w szczegól-
ności mając na uwadze znaczenie zrównoważonego rozwoju, trans-
formacji cyfrowej i zaawansowanych technologii oraz transformacji 
energetycznej i konkurencyjności gospodarki. 

Realizacja zadań w ramach społecznej odpowiedzialności Spółki 
odbywa się za pośrednictwem Fundacji Polskiego Funduszu Roz-
woju. Działalność Fundacji opiera się na dwóch filarach: własnych 
przedsięwzięciach edukacyjnych oraz wsparciu inicjatyw społecz-

nych innych podmiotów. Szczegółowy opis Fundacji oraz prowa-
dzonych przez nią działań został szczegółowo opisany w raporcie 
w punkcie „Działalność Fundacji PFR”.

Zapewnienie edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia 
się przez całe życie, zmniejszenie nierówności oraz zapewnie-
nia równego dostępu do edukacji są kluczowymi celami zrówno-
ważonego rozwoju realizowanymi przez Fundację PFR. Poniżej 
przedstawiamy wybrane działania wspierające realizację celów 
społecznych.

Projekt Realizowane cele społeczne SDGs

1. Projekty społeczno-edukacyjne wspierające lokalne społeczności, edu-
kację wśród dzieci i młodzieży, a także aktywizację zawodową mło-
dzieży: 

a. „#SamoDZIELNI” (II edycja), kierowany do młodzieży z rodzin zastęp-
czych wspierający zdobycie pierwszych kwalifikacji zawodowych. 
W projekcie wzięło udział 26 osób w wieku 17-19 lat.

•  Wsparcie polskich rodzin i ludzi młodych w zdobyciu kwali-
fikacji zawodowych

•  Wyrównywanie szans – współpraca również z mniejszymi 
ośrodkami i lokalnymi gminami

b. „Wakacyjna AktywAKCJA”, którego celem zwiększenie aktywności 
ruchowej i społecznej dzieci i młodzieży oraz wsparcie lokalnych dzia-
łań sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych aktywizujących mło-
dzież szkolną w czasie wakacji. Sfinansowano 53 projekty o łącznej 
wartości 265 tys. zł. 

•  Promowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie prze-
widywanej długości życia wśród dzieci

•  Poprawa zdrowia ludzi i zmniejszenie negatywnych skut-
ków pandemii

c. „Świat pieniądza”, mający na celu rozwijanie wiedzy o finansach, 
oszczędzaniu i wartości pieniądza wśród dzieci i młodzieży w wieku 
8-14 lat. W ramach akcji do domów dziecka, szkół, świetlic zostało nie-
odpłatnie przekazanych 2 200 książek, na podstawie których odbyły 
się lekcje z edukacji ekonomicznej.

•  Zwiększenie liczby młodzieży, którzy posiadają odpowied-
nie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne 
przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy 
i rozwoju przedsiębiorczości

d. „Pasjonaci edukacji”, program stypendialny skierowany dla gorzej 
sytuowanych przyszłych nauczycieli i edukatorów. Z programu skorzy-
stało w 2021 roku 36 studentów. 

•  Zmniejszenie ograniczeń w dostępie do edukacji w związku 
z ubóstwem

•  Zwiększenie dostępu do edukacji na uczelniach wyższych

2. Projekty partnerskie w obszarze wsparcia edukacji, innowacyjno-
ści, przedsiębiorczości oraz kultury i sztuki. W 2021 roku Fundacja PFR 
wzięła udział w 37 projektach partnerskich:

a. „Akademia talentów”, program stypendialny skierowany do studen-
tów pochodzących z dużych rodzin, angażujących się w działania spo-
łeczne.

•  Wyrównywanie szans młodzieży i osób dorosłych w dostę-
pie do edukacji

b. „Stanisław Lem poleca” – w ramach projektu powstała kolekcja utwo-
rów w ogólnodostępnej bibliotece Wolne Lektury.

•  Zwiększenie dostępu do edukacji na wszystkich pozio-
mach, promowanie edukacji przez całe życie

c. „Korki z Legią” – cykl zajęć on-line, skierowany dla maturzystów, 
mających na celu utrwalenie w atrakcyjny sposób zagadnień potrzeb-
nych na maturze z matematyki.

•  Zwiększenie liczby młodzieży i dorosłych, którzy posia-
dają kluczowe umiejętności potrzebne do dalszego roz-
woju edukacji

d. „Tropem Wilczym” – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – organizacja 
biegów upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. W biegu wzięło udział 
ok. 66 tys. osób w ponad 300 miastach.

•  Wzmocnienie wysiłków na rzecz ochrony i zabezpieczenia 
dziedzictwa kulturowego

e. „Kolegium legislacji” – projekt organizowany w partnerstwie z Forum 
Inicjatyw Młodzieżowych polegających na organizacji serii wykła-
dów i warsztatów poświęconych zagadnieniom prawnym i społecz-
nym skierowany do wybranych w drodze konkursu studentów prawa 
z całej Polski.

•  Zwiększenie liczby młodzieży i dorosłych, którzy posiadają 
odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, 
potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia
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3. Projekty związane z walką z pandemią COVID-19, m.in wsparcie finan-
sowe dla szpitali i innych instytucji walczących z pandemią. W ramach 
projektu zostały przekazane środki m.in. na zakup ambulansu, defibry-
latory z funkcją kapnografii, a także środki ochrony przed COVID-19. 
Fundacja PFR wsparła również projekt ogólnopolskiej kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej „STOP COVID”, której celem była edukacja oraz 
budowa narzędzi wsparcia społecznego osób zagrożonych wyklucze-
niem ze względu na pandemię. W 2021 roku Fundacja wsparła działal-
ność ponad 100 organizacji walczących ze skutkami pandemii COVID-19.

•  Poprawa zdrowia ludzi i zmniejszenie negatywnych skut-
ków pandemii

•  Zmniejszenie liczby zgonów w wyniku katastrof natural-
nych, oraz zmniejszenie liczby osób nimi dotkniętych

4. Centralny Dom Technologii, prowadzący działalność edukacyjną oraz 
popularyzację nowych technologii skierowaną dla dzieci, młodzieży, 
nauczycieli i seniorów. W 2021 roku zorganizowano warsztaty eduka-
cyjne, w których udział wzięło 14 299 osób.  

•  Zwiększenie liczby młodzieży, osób dorosłych, a także 
osób starszych, którzy posiadają odpowiednie umiejętno-
ści techniczne poprzez wzrost kompetencji cyfrowych

PFR podejmuje również szereg działań mających na celu zaanga-
żowanie pracowników w działalność charytatywną. Według Regu-
laminu Wolontariatu Pracowniczego każdy pracownik ma prawo 
do wykonywania działalności wolontariackiej w Dniu Wolontariatu, 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za Dzień Wolontariatu Pra-
cowniczego. Niezwykle istotną rolę w inicjowaniu działań w ramach 
wolontariatu pracowniczego pełni Fundacja PFR. W 2021 roku Fun-
dacja zrealizowała łącznie osiem akcji w ramach wolontariatu pra-
cowniczego Grupy Kapitałowej PFR, w których łącznie wzięło udział 
170 pracowników, w tym m.in.:

 ■ “Wolontariusze na Start”, umożliwiający stworzenie własnego pro-
jektu oraz uzyskania wsparcia finansowego w wysokości 4 tys zł. 
Dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników PFR udało się 
zrealizować działania wspierające zrównoważony rozwój takie 
jak: sadzenie drzew przy szkole podstawowej w Wyczółkach, 
urządzenie zielonego kącika dla dzieci na terenie praskiej świe-
tlicy, przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i rekreacyjnych 
w gdańskim domu dziecka, czy zorganizowanie lekcji w szkołach 
pt. „Bezpieczny Internet od najmłodszych lat”;

 ■ „Aktywny Wolontariat”, polegający na rejestrowaniu aktywności 
sportowych pracowników za pomocą aplikacji Activy i zebraniu 
środków finansowych dla hospicjum w Chełmie i Kępiu Zaleszań-
skim. W akcji wzięło udział 127 aktywnych uczestników (wolon-

tariuszy), którzy łącznie przez 5 miesięcy przejechali na rowerze 
i przebiegli 56 tys. km, spalili 3,5 mln kcal, oszczędzając przy tym 
14,2 t CO2, a tym samym gromadząc blisko 50 tys. zł na cel cha-
rytatywny.

 ■ “Szlachetna Paczka”, ogólnopolska akcja charytatywna wspiera-
jąca rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przy-
czyn od siebie niezależnych, a także seniorzy w trudnej sytuacji, 
czy osoby z niepełnosprawnościami. Wsparcie w postaci 70 paczek 
o wartości około 30 tys. zł otrzymało 6 rodzin.

Fundacja realizowała w 2021 roku również inne działania charyta-
tywne, wykorzystując wysokie zaangażowanie pracowników w akcje 
wolontariatu pracowniczego, tj. zbiórkę pluszowych maskotek dla 
małych pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. 

Spółka promuje działania wolontariatu, wykorzystując przy tym 
narzędzia, np. aplikację @Pracownik, która wykorzystywana jest 
m.in. w procedurze udzielania Dnia Wolontariatu Pracowniczego, 
w tym do informowania pracowników o akcjach wolontariackich 
organizowanych przez Fundację. 

Szczegółowy opis działań w zakresie wolontariatu pracowniczego 
znajduje się na str. 81 raportu. 
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Klimat i środowisko

3 Rozporządzenie 2020/852, Techniczne kryteria kwalifikacji oraz Rozporządzenie 2021/2178 zwane dalej “Taksonomią”.

Wkład Grupy Kapitałowej PFR w ochronę środowiska realizowany jest 
przede wszystkim poprzez prowadzone inwestycje. Ich realizacja 
ma na celu wsparcie polskiej gospodarki w transformacji na rzecz 
neutralności klimatycznej i ograniczenia wpływu na środowisko 
m.in poprzez rozwój projektów związanych z energetyką odnawialną 
czy transportem (więcej informacji dotyczących projektów na stro-
nie 104). Bezpośrednia działalność operacyjna prowadzona przez 
Grupę Kapitałową PFR, która związana głównie z pracą biurową nie 
stanowi istotnego źródła emisji. Pomimo tego, celem Grupy Kapi-
tałowej PFR jest zminimalizowanie jej negatywnego wpływu na kli-
mat i środowisko. Priorytetem jest ograniczenie emisji związanych 
z produkcją energii m.in. poprzez zwiększenie udziału energii elek-
trycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu.

1. ZUŻYCIE ENERGII
[GRI 302-1] 
Na całkowite zużycie energii przez Grupę Kapitałową PFR składają 
się paliwa pochodzące ze źródeł nieodnawialnych oraz zakupiona 
energia elektryczna. W 2021 roku całkowite zużycie energii wynio-
sło 1827 GJ. Zużycie ciepła zostało wyłączone ze względu na brak 
pełnych danych.

1.1. Zużycie paliw
W ramach działalności Grupy Kapitałowej PFR paliwa (benzyna oraz 
olej napędowy) zużywane są do transportu pojazdami. W 2021 roku 
łączne zużycie paliw wyniosło 1424 GJ.

Rodzaj paliwa

2021 2020 Zmiana w 2021 
w stosunku 

do 2020L GJ L  GJ

Benzyna 24 357 837 7424 253 +231%

Olej napędowy 15 370 587 18949 722 -19%

Całkowite zuży-
cie paliw

39 727 1424 26 373 975 +46%

Przelicznik oraz wartość opałowa przyjęte w oparciu  
o bazę danych DEFRA (2021 oraz 2020). 

1.2. Zużycie energii elektrycznej
W 2021 roku Grupa Kapitałowa PFR zużyła łącznie 403 GJ energii 
elektrycznej zakupionej od podmiotów zewnętrznych. Na podsta-
wie umowy zawartej w 2021 roku, 100% energii elektrycznej zużytej 
w 2022 roku pochodzić będzie z odnawialnych źródeł.

Rodzaj energii

2021 2020 Zmiana w 2021 
w stosunku 

do 2020kWh GJ kWh  GJ

Zakupiona ener-
gia elektryczna

111 918 403 70 738 255 +58%

2.  INFORMACJA DOTYCZĄCA KWALIFIKACJI 
DZIAŁALNOŚCI ZGODNIE Z TAKSONOMIĄ 

 
2.1.  Wymogi prawne dotyczące ujawnień kluczowych 

wskaźników wyników 
Na podstawie art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego roz-

porządzenie (UE) 2019/2088 (dalej “Rozporządzenie 2020/852”3) 
Grupa Kapitałowa PFR została zobowiązana do ujawnia informacji 
dotyczących działalności kwalifikujących się do systematyki Tak-
sonomii. W świetle art. 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji 
(UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającego rozporządze-
nie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecy-
zowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej 
środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane 
przez przedsiębiorstwa podlegające art. 19a lub 29a dyrektywy 
2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku 
ujawniania informacji (dalej “Rozporządzenie 2021/2178”) .), PFR nie 
prowadzi działalności finansowej na podstawie zgody właściwego 
organu i w związku z tym jest spółką o charakterze niefinansowym. 
Zatem zgodnie z art. 10 Rozporządzenia 2021/2178, PFR jako jed-
nostka dominująca jest obowiązana do ujawnienia w skonsolidowa-
nym oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, informacji 
na temat tego, w jakim stopniu obroty (przychody), nakłady inwesty-
cyjne (CapEx) oraz wydatki operacyjne (OpEx) (kluczowe wskaźniki 
wyników, wskaźniki) dotyczą działalności kwalifikującej się do sys-
tematyki Taksonomii. Opis działalności gospodarczej kwalifikują-
cej się do systematyki Taksonomii jest zawarty w Rozporządzeniu 
Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzu-
pełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji 
służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospo-
darcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie 
zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określe-
niu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód 
względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (dalej 
“Techniczne kryteria kwalifikacji”). 

W skład Grupy Kapitałowej PFR wchodzi PFR Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych, działające na podstawie zezwolenia Komisji Nad-
zoru Finansowego, jednak w świetle Rozporządzenia 2021/2178 fakt 
prowadzenia przez podmiot zależny działalności finansowej polega-
jącej na zarządzaniu aktywami (w rozumieniu definicji z Rozporzą-
dzenia 2021/2178) nie prowadzi do kwalifikacji PFR jako podmiotu 
finansowego. Zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 2021/2178 
przedsiębiorstwa niefinansowe prezentują wskaźniki obrotu, CapEx 
i OpEx dla działalności kwalifikujących się do systematyki. Natomiast 
podmioty finansowe zarządzające aktywami przedstawiają udział 
procentowy inwestycji kwalifikujących się do systematyki, na pod-
stawie udziału procentowego odpowiadającej systematyce dzia-
łalności gospodarczej spółek, w których dokonano inwestycji. PFR 
jako przedsiębiorstwo niefinansowe jest obowiązana do stosowa-
nia załącznika I Rozporządzenia 2021/2178, co przesądza o cha-
rakterze ujawnień w postaci kluczowych wskaźników dotyczących 
obrotu, CapEx i OpEx. W przypadku wskaźnika obrotu należy podać 
przychody generowane przez działalność kwalifikującą się do sys-
tematyki, uwzględniając przychody ujęte zgodnie ze stosowanymi 
standardami rachunkowości. Podstawę do ustalenia CapEx stano-
wią nakłady inwestycyjne obejmujące zwiększenie rzeczowych akty-
wów trwałych, wartości niematerialnych oraz praw do użytkowania 
aktywów, rozliczane zgodnie z mającymi zastosowanie standardami 
rachunkowości. Podstawę do ustalenia OpEx stanowią bezpośred-
nie, nieskapitalizowane koszty związane z pracami badawczo-roz-
wojowymi, działaniami w zakresie renowacji budynków, leasingiem 
krótkoterminowym, konserwacją i naprawami oraz wszelkie inne 
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bezpośrednie wydatki związane z bieżącą obsługą składników rze-
czowych aktywów trwałych. 

2.2.  Przegląd działalności Grupy Kapitałowej PFR pod 
kątem kwalifikacji do systematyki Taksonomii

Działalność kwalifikująca się do systematyki to działalność określona 
Technicznymi kryteriami kwalifikacji. W celu ustalenia, czy działal-
ność Grupy Kapitałowej PFR kwalifikuje się do systematyki Takso-
nomii, dokonano przeglądu działalności prowadzonej przez Grupę 
Kapitałową PFR, odwołując się do opisu zawartego w Technicz-
nych kryteriach kwalifikacji i pomocniczo kodów NACE. Biorąc pod 
uwagę, że przepisy Taksonomii nie wprowadziły rozwiązań dosto-
sowanych do grupy kapitałowej, której jednostka dominująca nie 
prowadzi działalności finansowej na podstawie zgody właściwego 
organu, ale jej jednostka zależna prowadzi działalność o charakte-
rze finansowym (na podstawie odpowiedniego zezwolenia), PFR 
jako jednostka raportująca zgodnie z zasadami dotyczącymi jed-
nostek niefinansowych nie mogła objąć przeglądem działalności 
inwestycyjnej dokonywanej za pośrednictwem TFI. Dodać należy, 
że do kwalifikacji działalności podmiotów finansowych należy sto-
sować sprofilowane do tego typu działalności podejście, określone 
w załączniku III Rozporządzenia 2021/2178, a Grupa Kapitałowa PFR 
jest obowiązana stosować załącznik I. Po dokonaniu przeglądu pro-
wadzonej działalności gospodarczej zgodnie z zasadami obowią-
zującymi przedsiębiorstwa niefinansowe Grupa Kapitałowa PFR 
zidentyfikowała działania kwalifikujące się do systematyki zgod-
nie z załącznikiem I Technicznych kryteriów kwalifikacji, jednak 
ze względu niewielką wartość poniesionych nakładów i/lub wydat-
ków (poniżej 0,01% całkowitych przychodów wykazanych w skon-
solidowanym sprawozdaniu finansowym) nie stanowią one działań, 
które w ocenie PFR można kwalifikować jako wnoszące istotny wkład 
w łagodzenie zmian klimatu. Dotyczy to np. eksploatacji samocho-
dów z napędem hybrydowym, działalności edukacyjnej związanej 
z łagodzeniem zmian klimatu czy organizacji działań we współpracy 

z partnerami zewnętrznymi o charakterze prac eksperymentalnych 
lub rozwojowych, których celem jest opracowanie instrumentów 
mających na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Z tego 
względu 100% działalności Grupy Kapitałowej PFR należy zaliczyć 
do działalności niekwalifikującej się do systematyki Taksonomii. 

Nie oznacza to, że Grupa Kapitałowa nie prowadzi działań, które 
pozytywnie oddziałują na środowisko oraz przyczyniają się do łago-
dzenia zmian klimatu. Brak możliwości uwzględnienia działalności 
inwestycyjnej przy pomocy wskaźników dedykowanych dla przedsię-
biorstw niefinansowych sprawia, że wymagane ujawnienia dotyczące 
działalności kwalifikującej się do Taksonomii nie odzwierciedlają 
efektywności środowiskowej realizowanej przez podmioty, w które 
dokonano inwestycji za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych.

Ze względu na trwające prace legislacyjne zmierzające do roz-
szerzenia listy działalności kwalifikujących się, w szczególności 
w obszarze pozostałych celów środowiskowych, w przyszłości inne 
działalności Grupy Kapitałowej PFR mogą kwalifikować się do Tak-
sonomii. Dodatkowo zmiany obowiązujących aktów prawnych lub 
interpretacje wydane przez Komisję Europejską mogą także wpły-
nąć na zakres dokonywanych ujawnień.

W kolejnych okresach sprawozdawczych PFR rozważy możliwość 
dokonania dobrowolnych ujawnień, w szczególności w obszarze 
inwestycji dokonywanych za pośrednictwem funduszy inwestycyj-
nych oraz wspólnych przedsięwzięć, w zakresie w jakim pozwolą 
na to regulacje dotyczące tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy 
o funduszach inwestycyjnych. Ujawnienia dokonywane za rok 2021 
dotyczą wyłącznie tego, czy działalność gospodarcza kwalifikuje 
się do systematyki Taksonomii, a nie czy jest prowadzona w spo-
sób zrównoważony, zatem dobrowolne ujawnienia miałyby niewielką 
wartość dla oceny oświadczenia na temat informacji niefinanso-
wych za rok 2021.

O części niefinansowej raportu
[GRI 2-1] [GRI 2-2] [GRI 2-3] [GRI 2-4] [GRI 2-5] [GRI 2-14]
Niniejszy raport zawiera informacje niefinansowe obejmujące zagad-
nienia środowiskowe, pracownicze, społeczne i ładu korporacyjnego 
dotyczące spółki PFR oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej PFR. 
Informacje niefinansowe PFR i Grupy Kapitałowej PFR są publiko-
wane w cyklu rocznym i obejmują okres działalności od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2021 roku. 

Po raz pierwszy Grupa Kapitałowa PFR zdecydowała się ujawnić 
w raporcie skonsolidowanym informacje niefinansowe zgodnie z mię-
dzynarodowym standardem raportowania niefinansowego Global 
Reporting Initiative (GRI) 2021. W związku z tym rok 2021 stanowi 
rok bazowy. Informacje niefinansowe zostały ponadto przyporząd-
kowane do Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Organizacji 
Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Dane niefinansowe ujawnione w raporcie dotyczą tematów istotnych, 
które Grupa Kapitałowa PFR wyznaczyła na podstawie analizy istot-

ności z uwzględnieniem wymogów ustawy o rachunkowości. Raport 
obejmuje również ujawnienia wynikające z europejskiej Taksonomii, 
dotyczące przychodów, nakładów inwestycyjnych i wydatków ope-
racyjnych w zakresie działalności objętych systematyką Taksonomii. 
Szczegóły dotyczące spółek ujętych w poszczególnych wskaźni-
kach niefinansowych zostały przedstawione w tabeli z indeksami 
wskaźników GRI na stronie 124. 

Treść niniejszego raportu została zweryfikowana i zaakceptowana 
przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Raport nie został poddany wery-
fikacji zewnętrznej.

Raport niefinansowy został opublikowany w dniu 31 maja 2022 roku. 
W przypadku pytań dotyczących części niefinansowej raportu Grupy 
Kapitałowej PFR i informacji w niej zawartych prosimy o kontakt: 
Łukasz Błaszczyk, lukasz.blaszczyk@pfr.pl.
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Indeksy wskaźników
1. TABELA Z INDEKSAMI WSKAŹNIKÓW GRI
Część niefinansowa została sporządzona według wytycznych GRI 1: Foundation 2021.

Nazwa wskaźnika
Numer 
strony Komentarz

GRI 2: Ujawnienia profilowe 
2021

GRI 2-1 Dane organizacyjne 7 
123

GRI 2-2 Podmioty będące częścią 
raportowania o zrównoważo-
nym rozwoju

123

GRI 2-3 Okres raportowania, częstotli-
wość i osoba kontaktowa

123

GRI 2-4 Ponowne przedstawienie infor-
macji

123 Rok 2021 jest 
pierwszym rokiem 
raportowania niefi-
nansowego Grupy 
Kapitałowej PFR

GRI 2-5 Weryfikacja zewnętrzna 123 Raport nie został 
poddany weryfikacji 
zewnętrznej

GRI 2-6 Działania organizacji, łańcuch 
wartości i inne relacje bizne-
sowe

7

GRI 2-7 Pracownicy 117

GRI 2-8 Pracownicy, którzy nie 
są zatrudnionymi pracownikami

117

GRI 2-9 Skład i struktura zarządzania 111

GRI 2-10 Nominacja i wybór najwyższego 
organu zarządzającego

111

GRI 2-11 Przewodniczący najwyższego 
organu zarządzającego

111

GRI 2-12 Rola najwyższego organu 
zarządzającego w nadzorowa-
niu zarządzania wpływem orga-
nizacji

111

GRI 2-13 Delegowanie odpowiedzialności 
za zarządzanie wpływem orga-
nizacji

111

GRI 2-14 Rola najwyższego organu 
zarządzającego w raportowaniu 
zrównoważonego rozwoju

123

GRI 2-15 Konflikt interesów 115

GRI 2-16 Komunikacja kwestii krytycz-
nych

114

GRI 2-17 Zasób wiedzy najwyższego 
organu zarządzającego

111

GRI 2-18 Ocena wydajności najwyższego 
organu zarządzającego 

111

GRI 2-19 Polityka wynagrodzeń 118

GRI 2-20 Proces ustalania wynagrodzenia 118

Nazwa wskaźnika
Numer 
strony Komentarz

GRI 2-21 Roczny wskaźnik całkowitego 
wynagrodzenia

nd Nie ujaw-
niono wskaźnika 
ze względu na pouf-
ność danych.

GRI 2-22 Oświadczenie o strategii zrów-
noważonego rozwoju

103

GRI 2-23 Zobowiązania wobec polityk 114 

GRI 2-24 Implementacja zobowiązań dot. 
polityk

114

GRI 2-25 Procesy naprawcze negatyw-
nego wpływu organizacji

116

GRI 2-26 Mechanizmy zasięgania porad 
i zgłaszania wątpliwości

116

GRI 2-27 Zgodność z prawem i regula-
cjami

114

GRI 2-28 Stowarzyszenia członkowskie 110

GRI 2-29 Podejście do zaangażowania 
interesariuszy

111 
112

GRI 2-30 Zbiorowe układy pracy 118 W PFR nie funkcjo-
nują układy zbio-
rowe pracy

GRI 3: Tematy materialne 2021

 GRI 3-1 Proces identyfikacji tematów 
materialnych

112

GRI 3-2 Lista tematów materialnych 112

Temat: Inwestycje

GRI 203-1 Inwestycje infrastrukturalne 
i powiązane usługi

104

GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ eko-
nomiczny

104

Temat: Ład korporacyjny

GRI 205-2 Komunikacja i szkolenia doty-
czące polityk i procedur antyko-
rupcyjnych

115

GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korup-
cji i podjęte w związku z nimi 
działania

115

GRI 206-1 Działania prawne dotyczące 
zachowań antykonkurencyj-
nych, praktyk antymonopolo-
wych i monopolistycznych

114

GRI 207-1 Podejście do podatków 114

GRI 207-2 Zarządzanie podatkami, kon-
trola wewnętrzna i zarządzanie 
ryzykiem podatkowym

114

GRI 207-3 Zaangażowanie interesariuszy 
i rzecznictwo w zakresie podat-
ków

114
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Nazwa wskaźnika
Numer 
strony Komentarz

GRI 418-1 Uzasadnione skargi dotyczące 
naruszenia prywatności i utraty 
danych osobowych

116

Temat: Pracownicy

GRI 401-1 Nowo zatrudnieni pracownicy 
oraz rotacja pracowników

118 
119

GRI 401-2 Świadczenia przyznawane pra-
cownikom pełnoetatowym, 
które nie są zapewniane pra-
cownikom tymczasowym lub 
zatrudnionym w niepełnym 
wymiarze godzin

119

GRI 404-1 Średnia godzin szkoleniowych 
rocznie na pracownika

119

GRI 404-2 Programy podnoszące kwalifi-
kacje pracowników i programy 
pomocy w okresie przejściowym

119

Nazwa wskaźnika
Numer 
strony Komentarz

GRI 404-3 Udział pracowników otrzymu-
jących regularną ocenę swojej 
pracy oraz rozwoju kariery

119

GRI 405-1 Różnorodność organów zarzą-
dzających i pracowników

117 
118

GRI 405-2 Stosunek wynagrodzenia 
zasadniczego i wynagrodzenia 
kobiet i mężczyzn

119

GRI 406-1 Przypadki dyskryminacji i pod-
jęte działania naprawcze

117

Temat: Partnerstwo lokalne

GRI 413-1 Operacje z zaangażowaniem 
społeczności lokalnej, ocenami 
wpływu i programami rozwo-
jowymi

119

Temat: Środowisko

GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji 122
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Wybrane dane finansowe 
według stanu na dzień 
31.12.2021 i 31.12.2020
Rachunek zysków i strat 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2020

Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR

Przychody netto ze sprzedaży  288 711,53  62 771,56  213 591,17  46 283,95 

Zysk (strata) ze sprzedaży  145 164,51  31 561,62  95 797,81  20 758,82 

Zysk (strata) brutto  220 936,66  48 035,97  69 406,47  15 039,97 

zyska (strata) netto  189 286,44  41 154,59  49 666,52  10 762,44 

Bilans 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2020

Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR

Aktywa trwałe  24 839 708,69  5 400 641,10  54 883 795,28  11 892 995,42 

Aktywa obrotowe  64 440 534,75  14 010 639,38  17 383 742,16  3 766 954,62 

Kapitał własny  12 962 675,90  2 818 340,63  4 535 242,46  982 760,35 

Rezerwy na zobowiązania  81 888,45  17 804,16  53 753,04  11 647,97 

Zobowiązania długoterminowe  73 318 399,48  15 940 861,74  64 789 706,05  14 039 547,99 

Zobowiązania krótkoterminowe  2 915 699,62  633 930,43  2 887 687,69  625 744,93 

Rozliczenia międzyokresowe  1 579,99  343,52  1 148,21  248,81 

Rachunek przepływów pieniężnych 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2020

Wybrane dane finansowe w tys. PLN w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR

Przepływy pieniężne 
z działalności operacyjnej

 (172 330,14)  (37 467,96)  (100 665,58)  (21 813,64)

Przepływy pieniężne 
z działalności inwestycyjnej

 (4 757 185,26)  (1 034 305,62)  (61 195 429,12)  (13 260 689,33)

Przepływy pieniężne 
z działalności finansowej

 8 329 706,88  1 811 042,07  63 490 761,63  13 758 074,38 

Przepływy pieniężne netto razem  3 400 191,48  739 268,49  2 194 666,92  475 571,41 

kurs EUR 4,5994 4,6148
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Wprowadzenie do 
sprawozdania finansowego
1. DANE IDENTYFIKUJĄCE SPÓŁKĘ

1.1. Nazwa Spółki
Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką” lub „PFR”.

1.2. Siedziba Spółki
Krucza 50
00-025 Warszawa

1.3. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym
Siedziba sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data: 19.06.2013
Numer rejestru: 0000466256

1.4. Informacje o zmianie składu Zarządu Spółki
W 2021 r. nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

1.5. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., podstawową działalnością Spółki była „Działalność firm centralnych 
(head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych” (kod PKD 70.10.Z).

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.6. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., natomiast dane porównaw-
cze obejmują okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

1.7. Założenie kontynuacji działalności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nie istnieją żadne okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności.

2. ZNACZĄCE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości.

2.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmia-
nami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz rozporządzaniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowa-
nymi w poprzednim roku obrotowym.

2.2. Przychody i koszty
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od terminu 
otrzymania lub dokonania płatności.

2.3. Przychody odsetkowe
Przychody odsetkowe są ujmowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
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2.4. Przychody z tytułu dywidend
Przychody z tytułu dywidend zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie spółki, 
w którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono innych dzień prawa do dywidendy.

2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

2.6. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę okresowo 
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.7. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość początkowa), pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów poniesionych 
przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, moderni-
zacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 
przyjęciu do używania wartość użytkową.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka 
trwałego do używania.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powo-
dując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

2.8. Inwestycje
Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 
aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również 
z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie 
są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.

2.8.1. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych
Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. 
W przypadku trwałej utraty wartości wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpowiedni odpis.

2.8.2. Leasing
Gdy Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjęła do używania obce środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających 
z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w bilansie. Przedmiot 
leasingu jest początkowo ujmowany według niższej z dwóch wartości: wartości godziwej lub wartości bieżącej minimal-
nych opłat leasingowych.

2.8.3. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe to takie aktywa trwale, których okres dysponowania jest dłuższy niż 12 miesięcy. Zostały 
one nabyte przez Spółkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wynikają z przyrostów ich wartości. Aktu-
alnie inwestycje Spółki obejmują inwestycje w aktywa finansowe – w szczególności akcje i udziały, certyfikaty inwesty-
cyjne, obligacje i pożyczki.

Certyfikaty inwestycyjne:

PFR inwestuje za pośrednictwem Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych Aktywów Niepublicznych obejmując i opłaca-
jąc certyfikaty inwestycyjne.

Wartość certyfikatu inwestycyjnego ustala się na podstawie wykonanej przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot 
wyceny aktywów danego funduszu, poprzez ustalenie wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadają-
cych na certyfikat inwestycyjny. Następnie ustalana jest wartość godziwa poszczególnych certyfikatów inwestycyjnych 
posiadanych przez Spółkę uwzględniając zasadę, iż certyfikaty inwestycyjne opłacone w wysokości inicjalnej 10 gr nie 
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dają prawa do wzrostu aktywów netto, w związku z czym ich wartość godziwa wynosi 10 gr, pozostałe certyfikaty inwe-
stycyjne partycypują we wzroście aktywów netto proporcjonalnie do stopnia ich opłacenia.

Nabyte certyfikaty inwestycyjne, niezależnie od tego, czy opłacono certyfikaty w pełnej kwocie, kwalifikuje się do kate-
gorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Skutki przeszacowania do wartości godziwej, czyli zyski lub straty 
z przeszacowania odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny do momentu umorzenia certyfikatu (realizacji zysku lub 
straty) lub stwierdzenia trwałej utraty wartości.

Certyfikaty inwestycyjne opłacone w wartości inicjalnej 10 gr ujmuje się w wartości opłaconej części, czyli 10 gr. Nie-
opłacone w pełni certyfikaty inwestycyjne, poza certyfikatami opłaconymi w wartości inicjalnej 10 gr, ujmuje się w warto-
ści opłaconej części skorygowanej w kolejnych okresach o wpływ wyceny aktywów netto przypadających na certyfikat 
inwestycyjny.

2.8.4. Utrata wartości inwestycji długoterminowych
Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że składnik aktywów Spółki nie przy-
niesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokona-
nie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny 
sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

Nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego Spółka ustala, czy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procedury ustalania 
odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowanego utratą przez nie wartości. W przypadku gdy Spółka poweź-
mie, w trakcie roku bilansowego, informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość wycenianych 
inwestycji długoterminowych, przeprowadzi procedurę ustalania odpisu aktualizującego wycenę aktywów spowodowa-
nego utratą przez nie wartości, nie później niż na koniec kwartału, w którym powzięła taką informację.

2.8.5. Inwestycje krótkoterminowe
Wśród inwestycji krótkoterminowych wyróżnia się:

 - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, na które składają się krajowe środki płatnicze, waluty obce, dewizy oraz inne 
aktywa finansowe (w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych), jeżeli są płatne lub wymagalne w ciągu trzech 
miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia lub założenia lokaty,

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe, na które składają się pozostałe aktywa finansowe, o okresie zapłaty dłuższym 
niż trzy miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia lub założenia lokaty.

2.8.6. Inwestycje długoterminowe powstałe i nabyte w związku z realizacją programów rządowych Tarczy Finansowej
PFR w związku z realizacją programów rządowych Tarczy Finansowej, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o SIR 
i na warunkach określonych w Dokumentach Programów, może: 

a. udzielać nieoprocentowanych subwencji finansowych, które kwalifikuje do kategorii pożyczek udzielonych i należności 
własnych i wycenia w kwocie przekazanych środków pomniejszonej o spłaty wartości nominalnej. Spółka zastosowała 
wycenę w wartości nominalnej ponieważ nie posiada danych pozwalających na wiarygodne oszacowanie wysokości 
i terminów wpływu środków od Skarbu Państwa w związku z umorzeniami subwencji i pożyczek. Tym niemniej z uwagi 
na brak oprocentowania (w odniesieniu do subwencji finansowych) oraz brak prowizji uznaje się, że wycena w warto-
ści nominalnej zbliżona jest do wyceny w skorygowanej cenie nabycia,

b. udzielać pożyczek, które kwalifikuje do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych i wycenia w skorygowa-
nej cenie nabycia wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej,

c. obejmować lub nabywać obligacje wyemitowane przez inne podmioty, które kwalifikuje do kategorii pożyczek udzie-
lonych i należności własnych i wycenia w skorygowanej cenie nabycia wyliczonej przy zastosowaniu metody efektyw-
nej stopy procentowej,

d. nabywać akcje lub udziały innych podmiotów, które kwalifikuje się do kategorii aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży, jeśli nie spełnią definicji jednostek podporządkowanych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
wycenia się w wartości godziwej tj. w kwocie jaką PFR uzyska łącznie od ewentualnego nabywcy i Skarbu Państwa.

Na moment początkowego ujęcia wycena subwencji i pożyczek udzielonych w ramach realizacji programów rządo-
wych Tarczy Finansowej jest równa wartości nominalnej, natomiast na kolejne daty bilansowe według skorygowanej 
ceny nabycia. Jednakże z uwagi na brak oprocentowania (w odniesieniu do subwencji finansowych), brak prowizji oraz 
brak możliwości oszacowania wysokości umorzeń i terminów wpływu środków od Skarbu Państwa w związku z umorze-
niami subwencji i pożyczek, a także na przyjętą politykę rachunkowości w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących 
z tyt. utraty wartości, wycena subwencji finansowych i pożyczek jest efektywnie równa kwocie przekazanych środków 
pomniejszonej o spłaty wartości nominalnej.
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W odniesieniu do powyższych aktywów finansowych przychody związane z naliczeniem odsetek, zyski i straty z okre-
sowej wyceny aktywów finansowych, rozliczenie dyskonta, koszt umorzenia finansowania są ujmowane jako rozlicze-
nia ze Skarbem Państwa.

2.8.7. Utrata wartości instrumentów dłużnych powstałych i nabytych w związku z realizacją programów rządowych Tar-
czy Finansowej
Dla subwencji finansowych, udzielonych pożyczek, objętych/nabytych obligacji, skupionych wierzytelności, powstałych 
lub nabytych w związku z udzielaniem finansowania w ramach programów rządowych Tarczy Finansowej, nie tworzy się 
odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości, z uwagi na brak ponoszenia przez Spółkę w rozumieniu ekonomicz-
nym ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami dłużnymi. PFR uwzględnia w ocenie prawdopodobieństwo, 
że składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekono-
micznych, efekt mechanizmu transz od Skarbu Państwa, który polega na uzupełnianiu przez Skarb Państwa środków pie-
niężnych na obsługę finansowania zewnętrznego i innych kosztów, które w pierwszej kolejności są pokrywane ze spłat 
udzielonego finansowania, na zasadach właściwych dla gwarancji stanowiącej integralną część umów. 

2.9. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe
Należności inne niż finansowe wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość 
należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 
zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, 
której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu Narodo-
wego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień śred-
nim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

2.10. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bie-
żący okres sprawozdawczy.

2.11. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Rezerwy odzwierciedlają wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki do wykonania w przyszłości świadczeń, których 
kwotę można wiarygodnie oszacować, mimo, że ani kwota ani termin nie są pewne. Rezerwy tworzy się na przypadające na dany 
okres, jeszcze nie poniesione koszty w wiarygodnie oszacowanej wartości.

2.12. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku 
zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec 
i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi 
się na kapitał własny.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia 
od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, usta-
lonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przy-
szłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie pod-
stawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku docho-
dowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązują-
cych na dzień bilansowy.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym.
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2.13. Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem 
inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy 
sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu 
wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków 
trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

2.14. Instrumenty finansowe

2.14.1. Klasyfikacja instrumentów finansowych
Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumen-
tów finansowych (Dz.U. 2001 nr 149 poz. 1674). Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej 
nocie nie dotyczą wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, 
praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw 
i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.

2.14.2. Pożyczki udzielone i należności własne
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa 
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzie-
lonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane 
bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywa-
jący nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat doko-
nanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje 
w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie wtórnym.

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej.

2.14.3. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z okresowej wyceny ujmo-
wane są w kapitale z aktualizacji wyceny.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób, wyce-
niane są w cenie nabycia.

2.14.4. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie zostały wyznaczone jako 
instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmo-
wane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych 
papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprze-
daży krótkiej.

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej przy zastosowaniu metody 
efektywnej stopy procentowej.

2.14.5. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Zobowiązaniem długoterminowym jest wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygod-
nie określonej wartości, który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów PFR, jeśli jego zapłata 
przypada na okres dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do zobowiązań długoterminowych zalicza się długoterminowe zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów warto-
ściowych, w tym obligacji wyemitowanych przez PFR w związku z realizacją programów rządowych Tarczy Finansowej. 

Na dzień bilansowy zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wycenia się według 
skorygowanej ceny nabycia, a skutki wyceny, a także przychody i koszty związane z emisją obligacji finansujących reali-
zację programów rządowych Tarczy Finansowej ujmuje się jako rozliczenia ze Skarbem Państwa.
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2.15. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
Dane za okres 01.01.2020-31.12.2020 prezentowane są po przekształceniu w związku ze zmianą prezentacji danych wprowadzo-
nej w 2021 roku. Informacje dotyczące porównywalności danych zamieszczone zostały w nocie 30.1 i 30.2.

2.16. Wskazanie pozycji sprawozdania finansowego, w których ujmowane są składniki aktywów/zobowiązań oraz przychodów/
kosztów związanych z obsługą programów rządowych Tarcz Finansowych:

Poz. A. IV.3 Długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje – Inwestycje kapitałowe nabyte w ramach realizacji programu rządowego Tarczy DP

-  udzielone pożyczki – Subwencje finansowe i pożyczki udzielone w ramach realizacji programu rządowego Tarcz MMŚP, Tarczy 
DP i Tarczy LOT – część długoterminowa

Poz. B.II.3 Należności od pozostałych jednostek

c) inne – Rozliczenia ze Skarbem Państwa z tytułu obsługi programów rządowych Tarcz Finansowych

Poz. B.III.1 Krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

-  udzielone pożyczki – Subwencje finansowe i pożyczki udzielone w ramach realizacji programu rządowego Tarcz MMŚP, Tarczy 
DP i Tarczy LOT – część krótkoterminowa

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach – Środki na rachunkach programowych Tarcz Finansowych

- inne środki pieniężne – Lokaty terminowe ze środków Tarcz Finansowych

Poz. B. II.3 Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- Obligacje PFR wyemitowane na potrzeby realizacji programów rządowych Tarcz Finansowych – część długoterminowa

Poz. B. III.3 Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

- Obligacje PFR wyemitowane na potrzeby realizacji programów rządowych Tarcz Finansowych – część krótkoterminowa

Poz. B. III.4 Zobowiązania krótkoterminowe – Fundusze specjalne

- Rozliczenia ze Skarbem Państwa z tytułu obsługi programów rządowych Tarcz Finansowych

Poz. A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

- Wynagrodzenie PFR od Skarbu Państwa z tytułu obsługi programów rządowych Tarcz Finansowych 
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Bilans: aktywa
AKTYWA Nota 31.12.2021 31.12.2020

A. Aktywa trwałe  24 839 708 693,76  54 883 795 277,39 

I. Wartości niematerialne i prawne  14 858 124,36  14 005 809,69 

3. Inne wartości niematerialne i prawne  14 858 124,36  14 005 809,69 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  4 320 047,14  6 053 752,75 

1. Środki trwałe  4 320 047,14  6 053 752,75 

c) urządzenia techniczne i maszyny  658 227,95  1 787 857,07 

d) środki transportu  884 784,51  755 162,34 

e) inne środki trwałe  2 777 034,68  3 510 733,34 

III. Należności długoterminowe  1 509 465,03  1 363 405,48 

3. Od pozostałych jednostek  1 509 465,03  1 363 405,48 

IV. Inwestycje długoterminowe  24 786 808 252,73  54 459 649 655,43 

3. Długoterminowe aktywa finansowe  24 786 808 252,73  54 459 649 655,43 

a) w jednostkach powiązanych  258 870 986,89  246 710 875,87 

 – udziały lub akcje  252 006 641,07  230 506 641,07 

 – inne papiery wartościowe  -  10 188 000,00 

 – udzielone pożyczki  6 864 345,82  6 016 234,80 

b)  w pozostałych jednostkach, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

 4 184 564 521,90  2 115 503 472,60 

 – udziały lub akcje  4 184 564 521,90  2 115 503 472,60 

c) w pozostałych jednostkach  20 343 372 743,94  52 097 435 306,96 

 – udziały lub akcje  287 743 583,24  230 886 000,00 

 – inne papiery wartościowe  1 437 118 312,84  374 979 835,82 

 – udzielone pożyczki  10 051 138 841,34  48 691 238 470,51 

 – inne długoterminowe aktywa finansowe  8 567 372 006,52  2 800 331 000,63 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  32 212 804,50  402 722 654,04 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  30 625 656,74  402 574 278,55 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  1 587 147,76  148 375,49 
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AKTYWA Nota 31.12.2021 31.12.2020

B. Aktywa obrotowe  64 440 534 746,90  17 383 742 162,65 

I. Zapasy  -  - 

II. Należności krótkoterminowe  38 149 671 911,30  848 801 927,70 

1. Należności od jednostek powiązanych  21 699 895,26  19 030 753,86 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  21 699 895,26  19 030 753,86 

 – do 12 miesięcy  21 699 895,26  19 030 753,86 

3. Należności od pozostałych jednostek  38 127 972 016,04  829 771 173,84 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  3 250 472,78  1 443 891,44 

 – do 12 miesięcy  3 250 472,78  1 443 891,44 

b)  z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

 2 181 901,13  - 

c) inne  38 122 539 642,13  828 327 282,40 

III. Inwestycje krótkoterminowe  26 288 773 715,35  16 532 785 099,95 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  26 288 773 715,35  16 532 785 099,95 

a) w jednostkach powiązanych  13 559 863,99  3 331 246,00 

 – inne papiery wartościowe  10 340 126,66  - 

 – udzielone pożyczki  3 219 737,33  3 331 246,00 

b) w pozostałych jednostkach  20 624 638 753,98  14 279 070 237,70 

 – udzielone pożyczki  20 624 638 753,98  14 279 070 237,70 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  5 650 575 097,38  2 250 383 616,25 

 – środki pieniężne w kasie i na rachunkach  177 915 765,24  736 861 873,01 

 – inne środki pieniężne  5 472 659 332,14  1 513 521 743,24 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2 089 120,25  2 155 135,00 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  -  - 

D. Udziały (akcje) własne  -  - 

AKTYWA RAZEM  89 280 243 440,66  72 267 537 440,04
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Bilans: pasywa
PASYWA Nota 31.12.2021 31.12.2020

A. Kapitał własny  12 962 675 902,12  4 535 242 456,39 

I. Kapitał zakładowy  11 475 907 779,00  4 953 252 553,00 

II. Kapitał zapasowy, w tym:  1 160 840 025,05  1 078 560 168,06 

 –  nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) 
nad wartością nominalną udziałów (akcji)

 531 174 535,18  498 561 195,92 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:  136 641 659,40  (1 546 236 782,40)

 – z tytułu aktualizacji wartości godziwej  136 641 659,40  (1 546 236 782,40)

VI. Zysk netto  189 286 438,67  49 666 517,73 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  76 317 567 538,54  67 732 294 983,65 

I. Rezerwy na zobowiązania  81 888 451,15  53 753 039,60 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  57 301 465,71  32 519 434,59 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  22 137 790,60  18 162 805,08 

 – długoterminowe  174 259,91  - 

 – krótkoterminowa  21 963 530,69  18 162 805,08 

3. Pozostałe rezerwy  2 449 194,84  3 070 799,93 

 – krótkoterminowe  2 449 194,84  3 070 799,93 

II. Zobowiązania długoterminowe  73 318 399 484,83  64 789 706 046,24 

3. Wobec pozostałych jednostek  73 318 399 484,83  64 789 706 046,24 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  73 317 384 433,93  64 788 827 606,95 

b) inne zobowiązania finansowe  1 015 050,90  878 439,29 
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PASYWA Nota 31.12.2021 31.12.2020

III. Zobowiązania krótkoterminowe  2 915 699 617,01  2 887 687 688,94 

1. Wobec jednostek powiązanych  1 945 517,34  2 420 101,94 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  1 945 517,34  2 406 573,13 

 – do 12 miesięcy  1 945 517,34  2 406 573,13 

b) inne  -  13 528,81 

2.  Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 30 692,96  - 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  30 692,96  - 

 – do 12 miesięcy  30 692,96  - 

3. Wobec pozostałych jednostek  2 910 175 474,38  2 885 067 622,53 

a) kredyty i pożyczki  1 724 961 065,52  1 823 718 754,47 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  1 152 979 358,69  1 029 266 663,86 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  15 627 408,04  14 987 197,87 

 – do 12 miesięcy  15 627 408,04  14 987 197,87 

g)  z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych

 16 550 313,04  15 776 854,22 

h) z tytułu wynagrodzeń  20 343,54  272 493,61 

i) inne  36 985,55  1 045 658,50 

4. Fundusze specjalne  3 547 932,33  199 964,47 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  1 579 985,55  1 148 208,87 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  1 579 985,55  1 148 208,87 

- krótkoterminowe  1 579 985,55  1 148 208,87 

PASYWA RAZEM  89 280 243 440,66  72 267 537 440,04
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Rachunek zysków i strat
Nota 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

 – w tym od jednostek powiązanych  81 187 802,30  73 190 336,68 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  288 605 836,13  213 591 168,44 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  105 691,06  - 

 288 711 527,19  213 591 168,44 

B. Koszty działalności operacyjnej

I. Amortyzacja  (5 664 889,86)  (3 340 098,91)

II. Zużycie materiałów i energii  (612 680,57)  (750 144,86)

III. Usługi obce  (53 374 887,15)  (37 146 295,79)

IV. Podatki i opłaty  (443 235,23)  (428 124,58)

 – w tym podatek akcyzowy  -  - 

V. Wynagrodzenia  (54 922 259,00)  (46 305 620,74)

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  (10 329 023,85)  (8 875 375,01)

 – emerytalne  (2 835 445,62)  (1 931 660,73)

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  (18 141 905,27)  (20 947 700,74)

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  (58 137,21)  - 

 (143 547 018,14)  (117 793 360,63)

C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży  145 164 509,05  95 797 807,81 

D. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  790,04  - 

II. Dotacje  1 380 703,72  435 373,86 

IV. Inne przychody operacyjne  3 955 942,72  2 325 875,39 

 5 337 436,48  2 761 249,25 

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  (68 231,90)  - 

III. Inne koszty operacyjne  (6 480 366,22)  (11 959 195,68)

 (6 548 598,12)  (11 959 195,68)

F. Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej  143 953 347,41  86 599 861,38 
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Nota 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach  107 843 692,86  - 

b) od jednostek pozostałych, w tym:  107 843 692,86  - 

 –  w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  107 843 692,86  - 

II. Odsetki, w tym:  23 412 528,33  20 942 354,00 

 – w tym od jednostek powiązanych  1 163 479,01  1 038 213,81 

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych  -  37 525 717,58 

V. Inne  3 103 215,28  2 118 656,69 

 134 359 436,47  60 586 728,27 

H. Koszty finansowe

I. Odsetki  (44 375 757,66)  (62 531 639,69)

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych  (10 878 222,73)  - 

IV. Inne  (2 122 140,37)  (15 248 481,09)

 (57 376 120,76)  (77 780 120,78)

I. Zysk/(Strata) brutto  220 936 663,12  69 406 468,87 

J. Podatek dochodowy  (31 650 224,45)  (19 739 951,14)

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  -  - 

L. Zysk / (Strata) netto  189 286 438,67  49 666 517,73
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Zestawienie zmian 
w kapitale własnym

31.12.2021 31.12.2020

I.  Kapitał wlasny na początek okresu  4 535 242 456,39  2 878 446 152,42 

I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach błędów  4 535 242 456,39  2 878 446 152,42 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu  4 953 252 553,00  2 453 326 553,00 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego

a) zwiększenia  6 522 655 226,00  2 499 926 000,00 

 – podwyższenie kapitału  6 522 655 226,00  2 499 926 000,00 

b) zmniejszenia  -  - 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu  11 475 907 779,00  4 953 252 553,00 

2. Kapitał zapasowy na początek okresu  1 078 560 168,06  960 205 925,24 

2.1. Zmiany kapitału zapasowego

a) zwiększenia  82 279 856,99  118 354 242,82 

 – emisji akcji powyżej wartości nominalnej  32 613 339,26  - 

 – podziału zysku (ustawowo)  49 666 517,73  118 354 242,82 

b) zmniejszenia  -  - 

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu  1 160 840 025,05  1 078 560 168,06 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu  (1 546 236 782,40)  (653 440 568,64)

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

a) zwiększenia  2 126 248 549,29  470 973 319,43 

 – wycena inwestycji do wartości godziwej  2 126 248 549,29  219 791 584,32 

 – inne zwiększenia  -  251 181 735,11 

b) zmniejszenia  (443 370 107,49)  (1 363 769 533,19)

- wycena inwestycji do wartości godziwej  (46 027 508,01)  (1 322 009 132,17)

- inne zmniejszenia (podatek odroczony)  (397 342 599,48)  (41 760 401,02)

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu  136 641 659,40  (1 546 236 782,40)

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu  -  - 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

a) zwiększenia  -  - 

b) zmniejszenia  -  - 

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu  -  - 
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31.12.2021 31.12.2020

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  -  - 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  -  - 

 – reklasyfikacja wyniku finansowego na wynik lat ubiegłych  49 666 517,73  118 354 242,82 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach   

a) zwiększenia  -  - 

b) zmniejszenia  (49 666 517,73)  (118 354 242,82)

 –  z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość)

 (49 666 517,73)  (118 354 242,82)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu  -  - 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu  -  - 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach  -  - 

a) zwiększenia  -  - 

b) zmniejszenia  -  - 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu  -  - 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -  - 

6. Wynik netto  189 286 438,67  49 666 517,73 

a) zysk netto  189 286 438,67  49 666 517,73 

b) strata netto  -  - 

c) odpisy z zysku  -  - 

II. Kapitał własny na koniec okresu  12 962 675 902,12  4 535 242 456,39 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku  12 962 675 902,12  4 535 242 456,39
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Rachunek przepływów 
pieniężnych

Nota 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk netto  189 286 438,67  49 666 517,73 

II. Korekty razem:  (361 616 578,81)  (150 332 095,88)

1. Amortyzacja  5 664 889,86  3 340 098,91 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  (86 880 463,53)  41 589 285,69 

4. Zysk / (Strata) z działalności inwestycyjnej  10 878 222,73  (37 525 717,58)

5. Zmiana stanu rezerw  28 135 411,55  37 438 093,30 

7. Zmiana stanu należności  (6 903 021,42)  (2 239 003,55)

8.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 
z wyjątkiem pożyczek i kredytów

 (220 561,00)  24 995 215,11 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  371 007 640,97  (243 324 021,59)

10. Inne korekty  (683 298 697,97)  25 393 953,83 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (172 330 140,14)  (100 665 578,15)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy  10 379 525 122,51  3 533 019 427,37 

1.  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

 1 303 005,43  - 

3. Z aktywów finansowych, w tym:  10 378 222 117,08  3 533 019 427,37 

b) w pozostałych jednostkach  10 378 222 117,08  3 533 019 427,37 

- zbycie aktywów finansowych  4 816 667 350,75  2 557 368 198,16 

- dywidendy i udziały w zyskach  107 843 692,86  - 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  5 390 888 699,75  925 400 393,54 

- odsetki  53 622 373,72  21 450 835,67 

- inne wpływy z aktywów finansowych  9 200 000,00  28 800 000,00 

II. Wydatki  (15 136 710 383,27)  (64 728 448 552,25)

1.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

 (5 483 197,97)  (8 638 844,14)

3. Na aktywa finansowe, w tym:  (10 103 629 988,37)  (64 151 197 421,39)

a) w jednostkach powiązanych  (21 500 000,00)  (25 590 621,84)

b) w pozostałych jednostkach  (10 082 129 988,37)  (64 125 606 799,55)

- nabycie aktywów finansowych  (84 357 573,24) (230 886 000,00)

- udzielone pożyczki długoterminowe  (9 997 772 415,13) (63 894 720 799,55) 

4. Inne wydatki inwestycyjne  (5 027 597 196,93)  (568 612 286,72)

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (4 757 185 260,76)  (61 195 429 124,88)
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Nota 01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy  9 534 321 337,50  65 173 050 750,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  8 522 633 837,50  65 173 050 750,00 

4. Inne wpływy finansowe  1 011 687 500,00  - 

II. Wydatki  (1 204 614 455,47)  (1 682 289 122,19)

4. Spłaty kredytów i pożyczek  (107 843 692,86)  (1 609 900 914,79)

7.  Płatności zobowiązań z tytułu umów 
leasingu finansowego 

 (505 920,31)  (389 093,67)

8. Odsetki  (1 096 264 842,30)  (71 999 113,73)

IV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  8 329 706 882,03  63 490 761 627,81 

D. Przepływy pieniężne netto razem  3 400 191 481,13  2 194 666 924,78 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  3 400 191 481,13  2 194 666 924,78 

-  w tym zmiana stanu środków pieniężnych 
z tytułu różnic kursowych

 -  - 

F. Środki pieniężne na początek okresu  2 250 383 616,25  55 716 691,47 

G. Środki pieniężne na koniec okresu  5 650 575 097,38  2 250 383 616,25 

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania  5 503 596 860,16  1 886 630 900,19
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Dodatkowe informacje 
i objaśnienia
1. PROGRAMY RZĄDOWE TARCZ FINANSOWYCH

Na podstawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U.  poz. 1572 z późn. zmianami), PFR S.A. wykonuje zada-
nia powierzone przez organy administracji państwowej tj.: obsługę programu rządowego Tarczy Finansowej dla Dużych Firm, progra-
mów rządowych Tarczy Finansowej dla Mikro, Małych i Średnich Firm (MMŚP) oraz programu rządowego wsparcia dla PLL LOT S.A.

PFR S.A. przy wykonywaniu obowiązków wynikających z programów rządowych Tarczy Finansowej podejmuje działania na rachunek 
Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju działającego w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz na jego wyłączny 
koszt i ryzyko. Do tych działań należy pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez emisję obligacji oraz udzielanie finansowania, 
zgodnie z warunkami umownymi programów rządowych Tarczy Finansowej.

Na moment początkowego ujęcia wycena subwencji i pożyczek udzielonych w ramach realizacji programów rządowych Tarczy Finan-
sowej jest równa wartości nominalnej. Na kolejne daty bilansowe nieoprocentowane subwencje finansowe, które zakwalifikowane 
są do kategorii pożyczek udzielonych i należności własnych, wycenia się w kwocie przekazanych środków pomniejszonej o umorzenia 
i spłaty wartości nominalnej. PFR S.A. zastosował wycenę w wartości nominalnej ponieważ nie posiada danych pozwalających na wia-
rygodne oszacowanie wysokości i terminów wpływu środków od Skarbu Państwa w związku z umorzeniami subwencji i pożyczek. Tym 
niemniej z uwagi na brak oprocentowania (w odniesieniu do subwencji finansowych) oraz brak prowizji uznaje się, że wycena w war-
tości nominalnej zbliżona jest do wyceny w skorygowanej cenie nabycia.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości PFR S.A. nie tworzy odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości subwencji finanso-
wych i udzielonych pożyczek, gdyż Skarb Państwa ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją programów rządowych, w tym 
jest zobowiązany pokryć koszty wynikające z braku spłaty subwencji i pożyczek.

Subwencje finansowe udzielone w ramach programów rządowych Tarczy Finansowej MMŚP oraz część pożyczek udzielonych w ramach 
programu rządowego Tarczy Finansowej DP mogą podlegać umorzeniu, po spełnieniu warunków określonych w umowach. PFR S.A. 
prezentuje umorzenia subwencji finansowych i udzielonych pożyczek, a także przychody odsetkowe i korekty wyceny jako rozlicze-
nia ze Skarbem Państwa, o których mowa poniżej.

Zgodnie z regulaminem programu rządowego Tarczy Finansowej MMŚP, poziom umorzenia może wynieść maksymalnie do 75% 
kwoty subwencji po spełnieniu przez beneficjentów warunków określonych w programie, z wyłączeniem przedsiębiorców działają-
cych w wybranych branżach najbardziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19, którzy po speł-
nieniu warunków określonych w programie będą zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.

Zgodnie z regulaminem programu rządowego Tarczy Finansowej MMŚP 2.0 przedsiębiorcy działający w wybranych branżach najbar-
dziej dotkniętych skutkami obostrzeń administracyjnych związanych z COVID-19, po spełnieniu warunków określonych w programie, 
będą zwolnieni z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości. Spłaty w ramach programu wynikają z rozliczenia przez benefi-
cjentów MŚP nadwyżki subwencji finansowej ustalonej w oparciu o rzeczywiste dane dotyczące wysokości kosztów stałych lub wiel-
kości spadku przychodów, zgodnie z regulaminem Programu.

Zgodnie z założeniami programu rządowego Tarczy Finansowej DP, poziom umorzenia dla pożyczek preferencyjnych może wynieść 
maksymalnie 75% kwoty pożyczki po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w programie. Pożyczki płynnościowe nie 
podlegają umorzeniu.

Na zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych składają się obligacje wyemitowane przez PFR S.A. 
w związku z pozyskaniem środków na udzielenie finansowania w związku z realizacją programów rządowych Tarczy Finansowej. 
Obligacje są zabezpieczone gwarancją od Skarbu Państwa, a koszty emisji obligacji, wypłata odsetek od obligacji oraz wykup obli-
gacji są objęte mechanizmem transz od Skarbu Państwa, które polegają na wypłacie środków pieniężnych na pokrycie ww. kosztów 
i wykupu w przypadku braku środków na rachunkach programów rządowych Tarczy Finansowej. Zarówno koszty emisji, koszty odse-
tek, jak i transze od Skarbu Państwa ujmowane są jako rozliczenia ze Skarbem Państwa.

W pozycji należności / zobowiązania z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa PFR S.A. prezentuje skutki operacji związanych z realiza-
cją programów rządowych Tarczy Finansowej, w oparciu o mechanizm transz od Skarbu Państwa, gwarantujący zwrot kosztów oraz 
pokrycie wykupu wyemitowanych obligacji, jak również odzwierciedlające konieczność zwrotu nadwyżek środków pieniężnych, pozo-
stających na rachunkach programów rządowych Tarczy Finansowej po spłacie finansowania zewnętrznego (obligacji).
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W związku z wprowadzoną w 2021 r. zmianą do ustawy o systemie instytucji rozwoju, zgodnie z którą PFR S.A., realizując program 
rządowy, prowadzi wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5, w tym tworzy dla programu rządowego fundusz niezaliczany 
do kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusz specjalny (zgodnie z art. 
46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości), Spółka dokonała w 2021 r. zmiany polityki rachunkowości w tym zakresie 
i saldo kredytowe rozliczeń ze Skarbem Państwa prezentuje w zobowiązaniach krótkoterminowych, w pozycji funduszy specjalnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. rozliczenia ze Skarbem Państwa na programach MMŚP, MMŚP 2.0 oraz DP wykazywały saldo debetowe 
w związku z czym zostały zaprezentowane w bilansie PFR S.A. w pozycji „Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek –
inne” w łącznej kwocie 38 121 710 033,62 zł. Program wsparcia LOT wykazywał saldo kredytowe, w związku z czym został zaprezen-
towany w bilansie PFR S.A. w pozycji „Zobowiązania krótkoterminowe – Fundusze specjalne” w kwocie 3 277 483,19 zł.

Składowe aktywów i zobowiązań Tarczy Finansowej MMŚP 1.0

Nota 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa Programu, w tym:  61 387 858 413,82  61 842 745 636,02 

Udzielone pożyczki  18 987 168 267,29  60 521 942 990,91 

Subwencje finansowe, udzielone w ramach programów 
rządowych Tarczy Finansowej MMŚP – długoterminowe

9.2.3.  6 114 166 530,40  46 588 622 291,98 

Subwencje finansowe, udzielone w ramach programów 
rządowych Tarczy Finansowej MMŚP – krótkoterminowe

13.3.  12 873 001 736,89  13 933 320 698,93 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym: 13.4.  5 048 574 473,80  552 521 365,15 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP  3 474 473,80  552 521 365,15 

Lokaty terminowe programu Tarczy Finansowej MMŚP  5 045 100 000,00  - 

Należności z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa, w tym:  37 352 115 672,73  768 281 279,96 

Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji  1 631 351 402,21  635 070 738,92 

Korekta wyceny wyemitowanych obligacji (SCN)  (4 248 857,78)  (3 610 217,90)

Umorzenia subwencji finansowych  36 398 870 838,14  - 

Koszty zewnętrzne programu rządowego 
Tarczy Finansowej MMŚP

 17 552 929,76  15 852 866,23 

Wynagrodzenie PFR z tyt. realizacji programu 
rządowego Tarczy Finansowej MMŚP

 278 071 761,91  125 196 428,58 

Środki pieniężne otrzymane od Skarbu 
Państwa w formie Transz

 (959 667 750,00)  (2 267 750,00)

Przychody odsetkowe  (9 814 651,51)  (1 960 785,87)

Zobowiązania Programu, w tym:  61 387 858 413,82  61 842 745 636,02 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – długoterminowe

17.2.  60 390 241 032,53  60 828 525 526,30 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – krótkoterminowe

18.3.  958 490 261,90  967 963 724,40 

Środki pieniężne do przekazania do PFR z tyt. wynagrodzenia  38 130 000,00  46 125 000,00 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  997 119,39  131 385,32 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu rządowego MMŚP jest określone jako procent od maksymalnej wartości programu i jest 
rozliczane w okresach kwartalnych. Wynagrodzenie brutto z tytułu obsługi programu rządowego Tarczy Finansowej MMŚP 1.0 w 2021 r. 
wyniosło 152,88 mln zł.
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Składowe aktywów i zobowiązań Tarczy Finansowej DP

Nota 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa Programu, w tym:  4 054 292 863,85  3 143 632 457,32 

Inwestycje długoterminowe, w tym: 9.2.3.  287 743 583,24  230 886 000,00 

Akcje PGG S.A.  230 886 000,00  230 886 000,00 

Akcje MTG S.A.  56 857 583,24  - 

Udzielone pożyczki  2 741 459 104,04  1 554 483 717,30 

Pożyczki – należności długoterminowe 9.2.3.  2 159 266 973,03  1 208 934 178,53 

Pożyczki – należności krótkoterminowe 13.3.  582 192 131,01  345 549 538,77 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym: 13.4.  362 224 522,51  1 299 499 819,70 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej DP  143 224 522,51  149 499 819,70 

Lokaty terminowe programu Tarczy Finansowej DP  219 000 000,00  1 150 000 000,00 

Należności z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa, w tym:  662 865 654,06  58 762 920,32 

Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji  85 477 045,60  13 391 986,26 

Korekta wyceny wyemitowanych obligacji (SCN)  (203 281,36)  (97 750,34)

Umorzenia pożyczek  518 976 459,11  - 

Koszty zewnętrzne programu rządowego 
Tarczy Finansowej DP

 6 182 356,05  4 801 301,08 

Wynagrodzenie PFR z tyt. realizacji programu 
rządowego Tarczy Finansowej DP

 103 232 142,86  41 732 142,86 

Środki pieniężne otrzymane od Skarbu 
Państwa w formie Transz

 (29 287 500,00)  - 

Przychody odsetkowe  (24 311 568,20)  (1 064 759,54)

Wzajemne rozliczenia między programami TF  2 800 000,00  - 

Zobowiązania Programu, w tym:  4 054 292 863,85  3 143 632 457,32 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – długoterminowe

17.2.  3 974 407 537,08  3 078 529 149,23 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – krótkoterminowe

18.3.  64 397 927,16  49 105 086,69 

Środki pieniężne do przekazania do PFR z tyt. wynagrodzenia  15 375 000,00  15 375 000,00 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  112 399,61  623 221,40 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu rządowego DP jest określone jako procent od maksymalnej wartości programu i jest roz-
liczane w okresach kwartalnych. Wynagrodzenie brutto z tytułu obsługi programu rządowego Tarczy Finansowej DP w 2021 r. wynio-
sło 61,50 mln zł.
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Składowe aktywów i zobowiązań Tarczy Finansowej LOT

Nota 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa Programu, w tym:  1 817 178 324,28  894 257 384,19 

Udzielone pożyczki  1 813 610 958,90  893 682 000,00 

Pożyczki – należności długoterminowe 9.2.3.  1 777 705 337,91  893 682 000,00 

Pożyczki – należności krótkoterminowe 13.3.  35 905 620,99  – 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym: 13.4.  3 567 365,38  72,58 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej LOT  3 567 365,38  72,58 

Należności z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa, w tym:  –  575 311,61 

Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji  –  290 438,33 

Korekta wyceny wyemitowanych obligacji (SCN)  –  (1 654,14)

Koszty zewnętrzne programu rządowego 
Tarczy Finansowej LOT

 –  286 527,42 

Zobowiązania Programu, w tym:  1 817 178 324,28  894 257 384,19 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – długoterminowe

17.2.  1 789 222 844,40  881 772 931,42 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – krótkoterminowe

18.3.  24 676 696,69  12 197 852,77 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  1 300,00  286 600,00 

Wzajemne rozliczenia między programami TF  2 800 000,00  – 

Fundusze specjalne, w tym:  477 483,19  – 

Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji  (25 728 284,31)  – 

Korekta wyceny wyemitowanych obligacji (SCN)  9 823,22  – 

Koszty zewnętrzne programu rządowego 
Tarczy Finansowej LOT

 (550 846,94)  – 

Przychody odsetkowe  26 746 791,22  – 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu rządowego LOT jest uiszczane w łącznej kwocie z wynagrodzeniem z tytułu realizacji pro-
gramu rządowego DP.
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Składowe aktywów i zobowiązań Tarczy Finansowej MMŚP 2.0

Nota 31.12.2021 31.12.2020

Aktywa Programu, w tym:  7 276 949 501,86  – 

Udzielone pożyczki  7 103 091 817,42  – 

Subwencje finansowe, udzielone w ramach programów 
rządowych Tarczy Finansowej MMŚP 2.0 – krótkoterminowe

13.3.  7 103 091 817,42  – 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym: 13.4.  67 128 977,61  – 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0  4 628 977,61  – 

Lokaty terminowe programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0  62 500 000,00  – 

Należności z tytułu rozliczeń ze Skarbem Państwa, w tym:  106 728 706,83  – 

Koszty odsetek od wyemitowanych obligacji  97 667 294,07  – 

Korekta wyceny wyemitowanych obligacji (SCN)  (20 358,71)  – 

Koszty zewnętrzne programu rządowego 
Tarczy Finansowej MMŚP 2.0

 2 508 493,92  – 

Wynagrodzenie PFR z tyt. realizacji programu 
rządowego Tarczy Finansowej MMŚP 2.0

 31 624 666,67  – 

Środki pieniężne otrzymane od Skarbu 
Państwa w formie Transz

 (25 000 000,00)  – 

Przychody odsetkowe  (51 389,12)  – 

Zobowiązania Programu, w tym:  7 276 949 501,86  – 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – długoterminowe

17.2.  7 163 513 019,92  – 

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych – krótkoterminowe

18.3.  105 414 472,94  – 

Środki pieniężne do przekazania do PFR z tyt. wynagrodzenia  7 995 000,00  – 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  27 009,00  – 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji programu rządowego MMŚP 2.0 jest określone jako procent od maksymalnej wartości programu 
i jest rozliczane w okresach kwartalnych. Wynagrodzenie brutto z tytułu obsługi programu rządowego Tarczy Finansowej MMŚP 
2.0 w 2021 r. wyniosło 31,62 mln zł.

2. INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Główne transakcje z podmiotami powiązanymi to: wynagrodzenie za zarządzanie, które przysługuje Spółce z tytułu zarządzania czę-
ścią aktywów Funduszy na podstawie umowy zawartej z PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Oprócz powyższych transakcji Spółka:

1. W dniu 30.07.2021 r. Spółka dokonała dokapitalizowania PFR Portal PPK Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000,00 zł;

2. W dniu 01.03.2021 r. Spółka dokonała dokapitalizowania PFR Operacje Sp. z o.o. na kwotę 14 500 000,00 zł;

3. Na podstawie umowy zawartej w dniu 30.03.2021 r. Spółka dokonała sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych na rzecz spółki powiązanej PFR Operacje Sp. z o.o., powołanej w celu świadczenia usług wsparcia oraz zarządzania pro-
cesami i sprzętem IT. Wartość transakcji wyniosła 1 302 215,39 zł netto;

4. Dokonała transakcji z jednostkami powiązanymi w zakresie ogólnego wsparcia, usług HR, usług Contact Center/CRM, dostarcze-
nia raportów ekonomicznych oraz refaktur kosztów.

Transakcje ze stronami powiązanymi nie są zawierane na warunkach innych niż rynkowe.
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w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Należności, w tym  
instrumenty dłużne Zobowiązania

Przychody 
ze sprzedaży

Przychody 
z refaktur Zakupy usług Inne

PPP Venture Sp. z o.o.  10 102 533,15  -  90 000,00  1 094,00  -  - 

PFR Ventures Sp. z o.o.  64 962,23  12 508,15  178 331,67  56 938,19  123 418,67  - 

PFR Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.

 21 068 479,22  -  79 388 990,96  58 442,37  -  - 

PFR Nieruchomości S.A.  10 431 163,30  530,00  447 217,11  54 130,76  6 739,04  - 

PFR Portal PPK Sp. z o.o.  399 189,93  696 251,17  999 581,41  825 443,95  2 161 672,11  - 

PFR Operacje Sp. z o.o.  52 761,48  1 236 228,02  68 665,39  106 427,00  4 043 321,43  1 302 215,39 

 42 119 089,31  1 945 517,34  81 172 786,54  1 102 476,27  6 335 151,25  1 302 215,39 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Należności, w tym  
instrumenty dłużne Zobowiązania

Przychody 
ze sprzedaży

Przychody 
z refaktur Zakupy usług Inne

PPP Venture Sp. z o.o.  9 356 705,80  -  90 000,00  659,73  -  - 

PFR Ventures Sp. z o.o.  144 483,67  24 638,91  396 590,66  95 072,56  108 367,23  - 

PFR Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.

 18 671 519,99  13 528,81  71 557 677,23  30 413,23  -  - 

PFR Nieruchomości S.A.  10 242 603,37  -  150 636,63  5 827,05  9 539,65  - 

PFR Portal PPK Sp. z o.o.  129 223,17  2 344 643,98  977 740,16  749 199,27  1 937 132,02  - 

PFR Operacje Sp. z o.o.  7 606,71  -  17 692,00  7 637,46  -  - 

 38 552 142,71  2 382 811,70  73 190 336,68  888 809,30  2 055 038,90  - 
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3. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

3.1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Inne wartości 
niematerialne i prawne Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2021  16 523 322,94  16 523 322,94 

Zwiększenia  4 750 013,71  4 750 013,71 

Zmniejszenia  (431 601,88)  (431 601,88)

Bilans zamknięcia 31.12.2021  20 841 734,77  20 841 734,77 

Umorzenie

Bilans otwarcia 01.01.2021  (2 517 513,25)  (2 517 513,25)

Zwiększenia  (3 805 438,67)  (3 805 438,67)

Zmniejszenia  339 341,51  339 341,51 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  (5 983 610,41)  (5 983 610,41)

Odpisy aktualizujące

Bilans otwarcia 01.01.2021 -  - 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  -  - 

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2021  14 005 809,69  14 005 809,69 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  14 858 124,36  14 858 124,36 
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Inne wartości 
niematerialne i prawne Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2020  10 809 810,87  10 809 810,87 

Zwiększenia  5 713 512,07  5 713 512,07 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  16 523 322,94  16 523 322,94 

Umorzenie

Bilans otwarcia 01.01.2020  (1 587 875,54)  (1 587 875,54)

Zwiększenia  (929 637,71)  (929 637,71)

Bilans zamknięcia 31.12.2020  (2 517 513,25)  (2 517 513,25)

Odpisy aktualizujące

Bilans otwarcia 01.01.2020 -  - 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  -  - 

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2020  9 221 935,33  9 221 935,33 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  14 005 809,69  14 005 809,69
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4. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

4.1. Zmiana stanu środków trwałych

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Urządzenia 
techniczne 

i maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2021  5 644 530,09  1 692 663,90  5 567 975,99 -  12 905 169,98 

Zwiększenia  619 060,99  708 528,29  114 123,27  -  1 441 712,55 

- nabycia  619 060,99 -  114 123,27 -  733 184,26 

- leasing -  708 528,29 - -  708 528,29 

Zmniejszenia  (2 357 324,22)  (157 427,93)  (524 692,79) -  (3 039 444,94)

Bilans zamknięcia 31.12.2021  3 906 266,86  2 243 764,26  5 157 406,47  -  11 307 437,59 

Umorzenie

Bilans otwarcia 01.01.2021  (3 856 673,02)  (937 501,56)  (2 057 242,65) -  (6 851 417,23)

Zwiększenia  (858 322,96)  (541 126,07)  (460 002,16) -  (1 859 451,19)

Zmniejszenia  1 466 957,07  119 647,88  136 873,02 -  1 723 477,97 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  (3 248 038,91)  (1 358 979,75)  (2 380 371,79)  -  (6 987 390,45)

Odpisy aktualizujące

Bilans otwarcia 01.01.2021 - - - -  - 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  -  -  -  -  - 

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2021  1 787 857,07  755 162,34  3 510 733,34  -  6 053 752,75 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  658 227,95  884 784,51  2 777 034,68  -  4 320 047,14 
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Urządzenia 
techniczne 

i maszyny
Środki 

transportu
Inne środki 

trwałe
Środki trwałe 

w budowie Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2020  4 510 878,92  1 692 663,90  3 958 880,27  22 497,80  10 184 920,89 

Zwiększenia  1 146 482,37  -  1 778 849,70  -  2 925 332,07 

- nabycia  1 146 482,37 -  1 778 849,70 -  2 925 332,07 

Zmniejszenia  (12 831,20) -  (169 753,98)  (22 497,80)  (205 082,98)

Bilans zamknięcia 31.12.2020  5 644 530,09  1 692 663,90  5 567 975,99  -  12 905 169,98 

Umorzenie

Bilans otwarcia 01.01.2020  (2 404 402,26)  (515 909,85)  (1 658 852,18) -  (4 579 164,29)

Zwiększenia  (1 461 073,39)  (421 591,71)  (548 033,81) -  (2 430 698,91)

Zmniejszenia  8 802,63 -  149 643,34 -  158 445,97 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  (3 856 673,02)  (937 501,56)  (2 057 242,65)  -  (6 851 417,23)

Odpisy aktualizujące

Bilans otwarcia 01.01.2020 - - - -  - 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  -  -  -  -  - 

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2020  2 106 476,66  1 176 754,05  2 300 028,09  22 497,80  5 605 756,60 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  1 787 857,07  755 162,34  3 510 733,34  -  6 053 752,75

4.2. Środki trwałe nieamortyzowane
Spółka posiada inne nieamortyzowane środki trwałe – 5 szt. urządzeń biurowych o wartości 39 000 zł, które są przez Spółkę uży-
wane na podstawie umów najmu.

5. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

Spółka nie dokonała w okresie sprawozdawczych odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.

6. PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA 
TRWAŁE

W związku z dalszym rozwojem Spółki, poniesione w 2021 nakłady inwestycyjne wyniosły 5,5 mln zł. Wydatki te zostały przezna-
czone m.in. na:

 ■ budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych przeznaczonych na obsługę programu Tarczy Finansowej prowadzonej przez 
Spółkę: 1,6 mln zł;

 ■ zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania: 0,6 mln zł;

 ■ rozbudowę systemu Ewidencji PPK: 1,3 mln zł.

Planowane na rok 2022 nakłady inwestycyjne wynoszą 19,5 mln zł i zostaną przeznaczone głównie na oprogramowanie w tym: dalsze 
prace informatyczne nad Tarczą Finansową, prace programistyczne w związku z obsługą programu PPK, przygotowanie mechani-
zmu wymiany danych do projektowanego systemu CIE. Powyższe wydatki uzasadnione są dalszym rozwojem Spółki oraz prowadzo-
nymi przez Spółkę programami.

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska za rok finansowy 2021 wynoszą 0,00 zł (2020 r. 0,00 zł).
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7. ZAKOŃCZONE PRACE ROZWOJOWE

Nie dotyczy.

8. GRUNTY WIECZYSTE

Nie dotyczy.

9. INWESTYCJE

9.1. Zmiana stanu inwestycji

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Długoterminowe 
aktywa finansowe Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2021  70 666 185 438,39  70 666 185 438,39 

Zwiększenia z tytułu nabycia, w tym:  22 849 392 029,27  22 849 392 029,27 

-   subwencji i pożyczek udzielonych w ramach 
programów rządowych TF*

 9 967 026 721,27  9 967 026 721,27 

- akcji i udziałów nabytych w ramach programów rządowych TF  56 238 954,29  56 238 954,29 

Zwiększenia z tytułu naliczenia odsetek, w tym:  29 107 374,04  29 107 374,04 

-  od subwencji i pożyczek udzielonych 
w ramach programów rządowych TF

 17 169 071,33  17 169 071,33 

Zmniejszenia, w tym:  (11 102 633 740,86)  (11 102 633 740,86)

-  subwencji i pożyczek udzielonych w ramach 
programów rządowych TF

 (5 390 888 699,75)  (5 390 888 699,75)

Zmniejszenia z tytułu umorzenia  (36 917 847 297,25)  (36 917 847 297,25)

Bilans zamknięcia 31.12.2021  45 524 203 803,59  45 524 203 803,59 

Wycena do wartości godziwej

Bilans otwarcia 01.01.2021  (1 924 134 299,26)  (1 924 134 299,26)

Aktualizacja wartości  1 824 937 366,37  1 824 937 366,37 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  (99 196 932,89)  (99 196 932,89)

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2021  68 742 051 139,13  68 742 051 139,13 

Bilans zamknięcia 31.12.2021  45 425 006 870,70  45 425 006 870,70 

W tym część:

Krótkoterminowa, w tym:  20 638 198 617,97  20 638 198 617,97 

 - instrumenty finansowe z tyt. programów rządowych TF  20 594 191 306,31  20 594 191 306,31 

Długoterminowa, w tym:  24 786 808 252,73  24 786 808 252,73 

 - instrumenty finansowe z tyt. programów rządowych TF  10 335 977 795,63  10 335 977 795,63 

*  Zwiększenia z tytułu udzielenia subwencji i pożyczek w ramach programów rządowych TF są prezentowane po pomniejszeniu 
o zwroty dokonane przez beneficjentów programów.
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Długoterminowe 
aktywa finansowe Razem

Wartość brutto

Bilans otwarcia 01.01.2020  6 918 046 983,00  6 918 046 983,00 

Zwiększenia z tytułu nabycia, w tym:  64 719 809 708,11  64 719 809 708,11 

-  subwencji i pożyczek udzielonych w ramach 
programów rządowych TF

 63 894 720 799,55  63 894 720 799,55 

- akcji i udziałów nabytych w ramach programów rządowych TF  230 886 000,00  230 886 000,00 

Zwiększenia z tytułu naliczenia odsetek, w tym:  2 622 852,13  2 622 852,13 

-  od subwencji i pożyczek udzielonych 
w ramach programów rządowych TF

 788 302,20  788 302,20 

Zmniejszenia, w tym:  (974 294 104,85)  (974 294 104,85)

-  subwencji i pożyczek udzielonych w ramach 
programów rządowych TF

 (925 400 393,54)  (925 400 393,54)

Bilans zamknięcia 31.12.2020  70 666 185 438,39  70 666 185 438,39 

Wycena do wartości godziwej

Bilans otwarcia 01.01.2020  (821 916 751,41)  (821 916 751,41)

Aktualizacja wartości  (1 102 217 547,85)  (1 102 217 547,85)

Bilans zamknięcia 31.12.2020  (1 924 134 299,26)  (1 924 134 299,26)

Wartość netto

Bilans otwarcia 01.01.2020  6 096 130 231,59  6 096 130 231,59 

Bilans zamknięcia 31.12.2020  68 742 051 139,13  68 742 051 139,13 

W tym część:

Krótkoterminowa, w tym:  14 282 401 483,70  14 282 401 483,70 

 - instrumenty finansowe z tyt. programów rządowych TF  14 278 870 237,70  14 278 870 237,70 

Długoterminowa, w tym:  54 459 649 655,43  54 459 649 655,43 

 - instrumenty finansowe z tyt. programów rządowych TF  48 922 124 470,51  48 922 124 470,51

9.2. Inwestycje długoterminowe

9.2.1. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

31.12.2021 31.12.2020

 Udziały i akcje  252 006 641,07  230 506 641,07 

 Inne papiery wartościowe  -  10 188 000,00 

 Udzielone pożyczki  6 864 345,82  6 016 234,80 

 258 870 986,89  246 710 875,87 

Udziały i akcje
Na dzień 31 grudnia 2021 r. przeprowadzony został test na utratę wartości dla wybranych spółek (PFR Nieruchomo-
ści S.A., PFR Ventures Sp. z o.o., PFR Portal PPK Sp. z o.o.), w których PFR S.A. posiada zaangażowanie kapitałowe, a które 
to spółki są wobec PFR S.A. jednostkami powiązanymi. Test na utratę wartości został przeprowadzony m.in. dla spółek, 
w których zaistniała przesłanka dla utraty wartości, tj. wystąpiła nadwyżka wartości inwestycji PFR S.A. ponad przypa-
dającą na PFR S.A. wartość aktywów netto spółki, a wartość nadwyżki była różnicą materialną. Test przeprowadzony 
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został w oparciu o prognozy finansowe spółek (okres od 5 do 10 lat). W wyniku przeprowadzenia testu na utratę warto-
ści spółek przy użyciu metody dochodowej opartej na zdyskontowanych przepływach pieniężnych nie zidentyfikowano 
trwałej utraty wartości żadnej z jednostek powiązanych.

9.2.2. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowane w kapitale

31.12.2021 31.12.2020

Udziały i akcje 4 184 564 521,90  2 115 503 472,60 

Pekao S.A.  4 098 732 252,00  2 052 725 742,60 

Pozostałe  85 832 269,90  62 777 730,00 

 4 184 564 521,90  2 115 503 472,60 

7 czerwca 2017 r., w wyniku realizacji transakcji pakietowych na rynku giełdowym, PFR S.A. oraz PZU nabyły od UniCredit S.p.A. 
akcje Banku Pekao S.A., będące przedmiotem zawartej 8 grudnia 2016 r. przedwstępnej umowy sprzedaży akcji. Zakupiony przez 
PFR pakiet 33.596.165 akcji reprezentuje ok. 12,80% ogólnej liczby głosów na WZA Banku Pekao S.A.

W dniu 29 września 2021 r. Bank Pekao S.A. wypłacił na rzecz akcjonariuszy dywidendę w wysokości 3,21 zł na 1 akcję, co w przy-
padku PFR S.A. przełożyło się na kwotę 107,8 mln zł. Środki te zostały w całości wykorzystane na częściową spłatę pożyczki. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał pakiet 33.596.166 akcji (ok. 12,80% ogólnej liczby akcji) Banku Pekao S.A. Zgodnie 
w wyceną wartość posiadanych przez Spółkę akcji na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 4 098 732 252,00 zł (cena jednej akcji 
122,00 zł).

9.2.3. Długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

31.12.2021 31.12.2020

Inne długoterminowe aktywa finansowe, w tym: 8 567 372 006,52 2 800 331 000,63 

Certyfikaty inwestycyjne FIIK 5 036 075 886,33 307 993 099,18 

Certyfikaty inwestycyjne FIS 506 458 207,87 309 671 000,00 

Certyfikaty inwestycyjne FIPP 156 503 330,90 165 951 551,99 

Certyfikaty inwestycyjne PFR FF 417 640 810,53 217 001 000,00 

Certyfikaty inwestycyjne PFR Inwestycje - 1 799 713 053,00 

Certyfikaty inwestycyjne FSMDR 1 395 621 571,00 218,98 

Certyfikaty inwestycyjne FSMNW 978 293 267,12 1 077,48 

Certyfikaty inwestycyjne PFR KOFFI 76 778 932,77 - 

Udzielone pożyczki, w tym: 10 051 138 841,34 48 691 238 470,51 

Subwencje finansowe udzielone w ramach TF MMŚP 1.0 6 114 166 530,40 46 588 622 291,98 

Pożyczki udzielone w ramach TF DP 2 159 266 973,03 1 208 934 178,53 

Pożyczki udzielone w ramach TF LOT 1 777 705 337,91 893 682 000,00 

Inne papiery wartościowe, w tym: 1 437 118 312,84 374 979 835,82 

Obligacje PFR Porty Sp. z o.o. 301 258 790,80 305 555 566,52 

Obligacje Trenino Holding Sp. z o.o. 75 672 459,64 69 424 269,30 

Obligacje Skarbu Państwa 1 060 187 062,40 - 

Udziały lub akcje nabyte w ramach programu rządowego TF DP 287 743 583,24 230 886 000,00 

Akcje PGG S.A. 230 886 000,00 230 886 000,00 

Akcje MTG S.A. 56 857 583,24 - 

20 343 372 743,94 52 097 435 306,96 
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Subwencje finansowe, udzielone w ramach programu rządowego Tarczy Finansowej MMŚP oraz pożyczki udzielo-
nej w ramach programu rządowego Tarczy Finansowej DP i LOT
Szczegółowe informacje dot. subwencji i pożyczek udzielonych w ramach programów rządowych Tarczy Finansowej 
zostały zaprezentowane w nocie 1.

Akcje i udziały nabyte w ramach programu rządowego Tarczy Finansowej DP
Obowiązek nabycia akcji spółek PGG S.A. i MTG S.A. wynikał z warunków programu rządowego „Tarcza finansowa Pol-
skiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. Zgodnie z postanowieniami Programu, przy udzielaniu finansowania w ramach 
Programu, w sytuacji gdy dany przedsiębiorca jest też spółką portfelową funduszu, którym PFR S.A. zarządza, PFR S.A. 
przed udzieleniem takiego finansowania jest zobowiązany do przeniesienia takiego dotychczasowego zaangażowa-
nia na rachunek Programu. Przeniesienie powinno być dokonane po wartości wynikającej z wyceny aktywów funduszu 
na dzień 31 marca 2020 roku. Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał pakiet 3 000 000 akcji PGG S.A. (7,66% ogól-
nej liczby akcji) oraz pakiet 200 000 akcji MTG S.A. (25,53% ogólnej liczby akcji).

Obligacje
Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka była posiadaczem 54.412 (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwanaście) 
obligacji dyskontowych imiennych Serii A oraz 62.047 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści siedem) obligacji 
dyskontowych imiennych serii B nabytych od Trenino Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości 
nominalnej 116 459 000,00 zł z datą wykupu 31 grudnia 2026 r. Spółka nabyła obligacje od Trenino Holding Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością za łączną kwotę 57 999 700,66 zł. Efektywne oprocentowanie obligacji wynosi 9% w skali roku. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka była posiadaczem 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) obligacji imiennych serii B naby-
tych od PFR Porty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 300 000 000,00 zł z datą 
wykupu 19 kwietnia 2029 r. Oprocentowanie obligacji na dzień niniejszego sprawozdania wynosiło 4,21% (WIBOR 3M = 
0,21% + marża 4%).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Spółka była posiadaczem 1.107.592 (słownie: milion sto siedem tysięcy pięćset dziewięć-
dziesiąt dwóch) obligacji Skarbu Państwa OK0423 o wartości nominalnej 1 107 592 00,00 zł z datą wykupu 25 kwietnia 
2023 r. Obligacje zostały wniesione do Spółki w 2021 r. w formie aportu.

Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty Inwestycyjne: Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZAN (FIIK):
Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał 4.252.185 CI FIIK opłaconych w całości, których łączna wartość godziwa 
wynosiła 5 036 075 886,33 zł.

Przedmiot działalności: Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych - Kapitałowy FIZAN (FIIK):
Zgodnie ze strategią FIIK inwestuje w projekty należące do następujących szeroko zdefiniowanych sektorów gospo-
darki: energetyka, węglowodory (tj. ropa naftowa i gaz ziemny), transport i logistyka, infrastruktura samorządowa i spo-
łeczna, przemysł i telekomunikacja.

Fundusz inwestuje w nowe lub modernizowane projekty infrastrukturalne, które obejmują ryzyka budowy i wczesnego 
etapu operacyjnego (projekty typu greenfield / brownfield), które to ryzyka muszą być należycie zmitygowane lub uwzględ-
nione w oczekiwanej przez fundusz stopie zwrotu. Fundusz dąży do zainwestowania nie mniej niż 70% swoich lokat w pro-
jekty, których aktywa znajdują się na terytorium Polski lub polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Bałtyckim. 

Fundusz jest co do zasady inwestorem długoterminowym i dopuszcza zaangażowanie kapitału sięgające do 20 lat.

W dniu 15 października 2021 r. nastąpiło połączenie funduszu PFR Inwestycje oraz FIIK. 

Certyfikaty Inwestycyjne: Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS):
W 2021 r. PFR S.A. dokonał odkupu 197.500 CI FIS. Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał 507.500 CI FIS opłaco-
nych w całości, których łączna wartość godziwa wynosiła 506 458 207,87 zł.

Przedmiot działalności: Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZAN (FIS):
Celem inwestycyjnym FIS jest wspieranie samorządów w Polsce w finansowaniu realizacji ich przedsięwzięć. Zasadni-
czym założeniem strategii funduszu jest dokonywanie inwestycji kapitałowych lub w pożyczki podporządkowane spółek 
realizujących istotne zadania samorządów. Podmiotami, w które inwestuje fundusz, są spółki wodno-kanalizacyjne, spółki 
zarządzające mieniem komunalnym, spółki działające w sektorze wystawienniczym, spółki budujące i zarządzające par-
kingami, spółki realizujące projekty budowy i zarządzania instalacjami termicznego przekształcania odpadów. 

Fundusz planuje realizację zarówno inwestycji bezpośrednich w spółki samorządowe, jak i inwestycji w spółki partnerów 
prywatnych realizujących zadania samorządów, co jest odzwierciedlone w jego celach inwestycyjnych.
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Certyfikaty Inwestycyjne: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (FIPP):
Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał 204.000 CI FIPP opłaconych w całości, których łączna wartość godziwa 
wynosiła 156 503 330,90 zł.

Przedmiot działalności: Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN (FIPP):
Zgodnie ze strategią FIPP inwestuje w projekty w różnych sektorach gospodarki, w tym infrastruktury, a głównymi loka-
tami FIPP są zaangażowania o charakterze kapitałowym: akcje oraz udziały oraz finansowanie dłużne. Fundusz kon-
centrował się na projektach, (i) których główne zasoby produkcyjne zlokalizowane były na terytorium Polski lub polskiej 
wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, (ii) które zasadniczą część przychodów czerpią z rynku polskiego, 
lub (iii) których działalność jest w inny sposób silnie powiązana z gospodarką polską. 

Fundusz dążył do utrzymywania następującej struktury wartości lokat ze względu na sektor: 40% wartości aktywów fun-
duszu stanowić będą lokaty związane ze spółkami przemysłowymi lub świadczącymi usługi na rzecz przemysłu.

Certyfikaty Inwestycyjne: PFR Fundusz Funduszy FIZ (PFR FF):
Na dzień 31 grudnia 2021 r., PFR S.A. posiadał 637.978 CI PFR FF o wartości nominalnej 639 998 809,38 zł, do których 
PFR S.A. dopłacił łącznie 326 708 709,38 zł, i których łączna wartość godziwa wynosiła 417 640 810,53 zł.

Przedmiot działalności: PFR Fundusz Funduszy FIZ (PFR FF):
Zgodnie ze strategią PFR FF dokonuje lokat w fundusze typu private equity oraz fundusze typu private debt. Rozszerzona 
strategia inwestycyjna fundusz zakłada, aby część aktywów funduszu była alokowana w fundusze private equity, których 
strategia inwestycyjna ukierunkowana jest w dominującym zakresie na projekty realizowane w sektorach  climate-tech 
lub branżach pokrewnych wspierających tzw. zieloną transformację energetyczną (Program „Green Hub”). 

Certyfikaty Inwestycyjne: PFR Inwestycje FIZ (PFR I):
15 października 2021 r. nastąpiło połączenie PFR Inwestycje FIZ (Fundusz Przejmowany) z FIIK (Fundusz Przejmu-
jący). Nastąpiło przydzielenie 3.954.173 CI FIIK w zamian za 4.534.757 CI PFR Inwestycje. Połączenie to miało na celu 
przede wszystkim zwiększenie skali działalności funduszu wynikowego. Połączenie wskazanych funduszy inwestycyj-
nych zamkniętych było jedną z pierwszych operacji tego rodzaju na rynku polskim. Realizacja tego projektu ze względu 
na skomplikowany charakter funduszy, dużą liczbę złożonych lokat portfelowych oraz na wysokie wymagania uczestni-
ków była zadaniem trudnym, zarówno koncepcyjnie, jak i operacyjnie. Na dzień 31.12.2021 PFR S.A. jest posiadaczem ok. 
69,09% certyfikatów inwestycyjnych w funduszu FIIK FIZAN.

Przedmiot działalności: PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PFR I):
Zgodnie ze strategią PFR I inwestycje mogły być dokonywane w projekty realizowane w różnych sektorach gospodarki, 
przy czym suma wartości lokat w dany sektor gospodarki nie mogła przekroczyć określonych limitów. Głównymi loka-
tami funduszu powinny były być zaangażowania o charakterze kapitałowym: akcje oraz udziały. Fundusz koncentrował 
się na projektach, (i) których główne zasoby produkcyjne zlokalizowane były na terytorium Polski lub polskiej wyłącznej 
strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim, (ii) które zasadniczą część przychodów czerpią z rynku polskiego, lub (iii) któ-
rych działalność jest w inny sposób silnie powiązana z gospodarką polską. Horyzont czasowy inwestycji wynosił do 25 lat.

Certyfikaty Inwestycyjne: Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN (FSMdR):
W 2021 r. PFR S.A. dokonał odkupu 5.442.422 CI FSMdR oraz objął nową emisję 810.447 CI FSMDR. Na dzień 31 grud-
nia 2021 r., PFR S.A. posiadał 6.252.870 CI FSMdR, opłaconych w całości, których łączna wartość godziwa wynosiła 
1 395 621 571,00 zł.

Przedmiot działalności: Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZAN (FSMdR):
Zgodnie ze strategią lokatami FSMdR są udziały w spółkach celowych nabywających lub budujących na dużą skalę nie-
ruchomości (grunty i budynki mieszkaniowe) w Polsce z przeznaczeniem na wynajem, w segmencie dostępnym cenowo 
dla szerokiej grupy najemców oraz obligacje i pożyczki tych spółek. Dodatkową kategorią lokat są akcje w spółce opera-
cyjnej, świadczącej usługi operacyjne (tj. m.in. koordynacji obsługi finansowej, korporacyjnej i zarządzania najmem) dla 
spółek celowych Funduszu oraz innych funduszy nieruchomościowych.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany deficyt mieszkaniowy w Polsce, realizując inwestycje zarówno 
w dużych, jak i małych miejscowościach w Polsce, w tym we współpracy z partnerami gminnymi.

Na koniec 2021 r. Fundusz znajduje się na początkowym etapie budowania aktywów portfela nieruchomości. Planowany 
horyzont czasowy posiadanych Lokat, które składają się na Projekty Inwestycyjne, wynosi około 35 lat.

Certyfikaty Inwestycyjne - Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN (FSMnW):
W 2021 r. PFR S.A. dokonał odkupu 809.109 CI FSMnW. Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał 809.110 CI FSMnW 
opłaconych w całości, których łączna wartość godziwa wynosiła 978 293 267,12 zł.
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Przedmiot działalności: Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZAN (FSMnW):
Zgodnie ze strategią lokatami FSMnW są udziały w spółkach celowych nabywających lub budujących na dużą skalę nie-
ruchomości (grunty i budynki mieszkaniowe) w Polsce z przeznaczeniem na wynajem komercyjny po cenach rynkowych 
oraz obligacje i pożyczki tych spółek.

Koncepcja Funduszu stanowi odpowiedź na rosnący w dużych miastach w Polsce popyt na najmem średnio- i długoter-
minowy wykończonych oraz kompletnie wyposażonych mieszkań.

Na koniec 2021 r. Fundusz znajduje się w końcowym etapie budowania aktywów portfela nieruchomości.

Certyfikaty Inwestycyjne: PFR KOFFI FIZ (KOFFI):
Na dzień 31 grudnia 2021 r., PFR posiadał 78.216 CI KOFFI opłaconych w całości, których łączna wartość godziwa wyno-
siła 76 778 932,77 zł.

Przedmiot działalności: PFR KOFFI FIZ (KOFFI): 
Zgodnie ze strategią KOFFI jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, za pośrednictwem którego wdrażany jest 
instrument finansowy – działanie 3.1. finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyż-
szonego ryzyka, poddziałanie 3.1.4. KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Głównym celem inwestycyjnym Funduszu KOFFI jest pośrednie finansowanie rozwoju polskich innowacyjnych mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany poprzez budowanie portfela lokat w fundusze venture capi-
tal. Dodatkowym celem inwestycyjnym KOFFI jest także wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości 
lokat oraz w wyniku osiągania dochodów z lokat.

9.3. Zmiana aktualizacji wartości inwestycji długoterminowych

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Akcje i udziały
Certyfikaty 

inwestycyjne Akcje Pekao S.A. Obligacje SP

Bilans otwarcia 01.01.2021  (15 200 000,00)  171 154 918,91  (2 080 089 218,17) -

Zwiększenie z tytułu odpisu 
aktualizującego wartość

- -  2 046 006 509,40 -

Zmniejszenie z tytułu odpisu 
aktualizującego wartość

 554 544,90  (175 596 179,92) -  (46 027 508,01)

Bilans zamknięcia 31.12.2021  (14 645 455,10)  (4 441 261,01)  (34 082 708,77)  (46 027 508,01)

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Akcje i udziały
Certyfikaty 

inwestycyjne Akcje Pekao S.A. Obligacje SP

Bilans otwarcia 01.01.2020  (15 200 000,00)  (48 636 665,41)  (758 080 086,00) -

Zwiększenie z tytułu odpisu 
aktualizującego wartość

- -  (1 322 009 132,17) -

Zmniejszenie z tytułu odpisu 
aktualizującego wartość

-  219 791 584,32 - -

Bilans zamknięcia 31.12.2020  (15 200 000,00)  171 154 918,91  (2 080 089 218,17)  -
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9.4. Wykaz pozostałych spółek, w których Spółka ma zaangażowanie w kapitale (bez uwzględnienia spółek stowarzyszonych 
i współzależnych)

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Nazwa spółki Siedziba
% posiadanych 

udziałów

% ogólnej liczby 
głosów w organie 

stanowiącym

Zysk netto 
za rok obrotowy 

(w tys. zł)

Kapitał własny 
na dzień bilansowy 

(w tys. zł)

Wartość 
bilansowa 
(w tys. zł)

Bank Pekao S.A. Polska 12,80% 12,80%  2 236 829  23 099 821  4 098 732 

Mabion S.A. Polska 0,10% 0,10%  1 903  53 313  55 545 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa spółki Siedziba
% posiadanych 

udziałów

% ogólnej liczby 
głosów w organie 

stanowiącym

Zysk netto 
za rok obrotowy 

(w tys. zł)

Kapitał własny 
na dzień bilansowy 

(w tys. zł)

Wartość 
bilansowa 
(w tys. zł)

Bank Pekao S.A. Polska 12,80% 12,80%  1 126 424  24 647 371  2 052 726 

9.5. Wykaz spółek stowarzyszonych i zależnych

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Nazwa spółki Siedziba
% posiadanych 

udziałów

% ogólnej liczby 
głosów w organie 

stanowiącym

Zysk netto 
za rok obrotowy 

(w tys. zł)

Kapitał własny 
na dzień bilansowy 

(w tys. zł)

Wartość 
bilansowa 
(w tys. zł)

PPP Venture 
Sp. z o.o.

Polska 90,00% 90,00%  (607)  7 697  3 104 

PFR Ventures 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  15 896  90 657  101 141 

PFR Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.

Polska 100,00% 100,00%  4 186  59 860  48 967 

PFR 
Nieruchomości S.A.

Polska 100,00% 100,00%  1 172  36 132  44 772 

PFR Portal PPK 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  (10 858)  5 978  37 000 

PFR Operacje 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  (6 739)  10 168  17 022 

Operator Chmury 
Krajowej Sp. z o.o.

Polska 50,00% 50,00%  (34 811)  56 791  77 500 

Polska Agencja 
Ratingowa S.A.

Polska 35,86% 35,86%  (540)  815  2 778 
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Nazwa spółki Siedziba
% posiadanych 

udziałów

% ogólnej liczby 
głosów w organie 

stanowiącym

Zysk netto 
za rok obrotowy 

(w tys. zł)

Kapitał własny 
na dzień bilansowy 

(w tys. zł)

Wartość 
bilansowa 
(w tys. zł)

PPP Venture 
Sp. z o.o.

Polska 90,00% 90,00%  984  8 304  3 104 

PFR Ventures 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  455  74 760  101 141 

PFR Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.

Polska 100,00% 100,00%  5 098  55 674  48 967 

PFR 
Nieruchomości S.A.

Polska 100,00% 100,00%  (2 290)  28 179  44 772 

PFR Portal PPK 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  (13 489)  9 836  30 000 

PFR Operacje 
Sp. z o.o.

Polska 100,00% 100,00%  -  -  2 522 

Operator Chmury 
Krajowej Sp. z o.o.

Polska 50,00% 50,00%  (38 965)  56 602  60 000 

Polska Agencja 
Ratingowa S.A.

Polska 35,86% 35,86%  (2 284)  1 355  2 778 

10. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

10.1. Struktura należności długoterminowych

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Wartość brutto
Odpisy aktualizujące 

wartość należności Wartość netto

Od jednostek powiązanych  -  -  - 

Od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 -  -  - 

Od jednostek pozostałych  1 509 465,03  -  1 509 465,03 

 1 509 465,03  -  1 509 465,03 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wartość brutto
Odpisy aktualizujące 

wartość należności Wartość netto

Od jednostek powiązanych  -  -  - 

Od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

 -  -  - 

Od jednostek pozostałych  1 363 405,48  -  1 363 405,48 

 1 363 405,48  -  1 363 405,48 

Spółka nie dokonała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych.
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11. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2021 31.12.2020

Ubezpieczenie  1 509 620,47  - 

Usługi informatyczne  60 095,49  148 375,49 

Dostęp do serwisów informacyjnych, prenumeraty  17 431,80  - 

 1 587 147,76  148 375,49

12. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

12.1. Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych

31.12.2021 31.12.2020

O okresie spłaty:

Do 12 miesięcy  21 699 895,26  19 030 753,86 

Powyżej 12 miesięcy  -  - 

 21 699 895,26  19 030 753,86 

Stan należności brutto  21 699 895,26  19 030 753,86 

Odpis aktualizujący wartość należności  -  - 

Stan należności netto  21 699 895,26  19 030 753,86 

12.2. Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek

31.12.2021 31.12.2020

O okresie spłaty:

Do 12 miesięcy  3 250 472,78  1 443 891,44 

Powyżej 12 miesięcy  -  - 

 3 250 472,78  1 443 891,44 

Stan należności brutto  3 250 472,78  1 443 891,44 

Odpis aktualizujący wartość należności  -  - 

Stan należności netto  3 250 472,78  1 443 891,44

12.3. Struktura innych należności od jednostek pozostałych

31.12.2021 31.12.2020

Należności związane z Tarczą  38 121 710 033,62  827 619 511,89 

Pozostałe należności  829 608,51  707 770,51 

 38 122 539 642,13  828 327 282,40 

Stan należności brutto  38 122 539 642,13  828 327 282,40 

Odpis aktualizujący wartość należności  -  - 

Stan należności netto  38 122 539 642,13  828 327 282,40
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13. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

13.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych

31.12.2021 31.12.2020

Inne papiery wartościowe  10 340 126,66  - 

Udzielone pożyczki  3 219 737,33  3 331 246,00 

 13 559 863,99  3 331 246,00 

13.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

31.12.2021 31.12.2020

Udzielone pożyczki  209 091,51  200 000,00 

 209 091,51  200 000,00 

13.3. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach

31.12.2021 31.12.2020

Udzielone pożyczki, w tym:  20 624 429 662,47  14 278 870 237,70 

Subwencje finansowe, udzielone w ramach programów 
rządowych Tarczy Finansowej MMŚP 1.0

 12 873 001 736,89  13 933 320 698,93 

Pożyczki udzielone w ramach programu 
rządowego Tarczy Finansowej DP

 582 192 131,01  345 549 538,77 

Subwencje finansowe, udzielone w ramach programów 
rządowych Tarczy Finansowej MMŚP 2.0

 7 103 091 817,42  - 

Pożyczki udzielone w ramach programu rządowego Tarczy dla LOT  35 905 620,99 -

 20 624 429 662,47  14 278 870 237,70 

13.4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31.12.2021 31.12.2020

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach, w tym:  177 915 765,24  736 861 873,01 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 1.0  3 474 473,80  552 521 365,15 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej DP  143 224 522,51  149 499 819,70 

Rachunek bankowy programu Tarczy dla LOT  3 567 365,38  72,58 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0  4 628 977,61  - 

Inne środki pieniężne, w tym:  5 472 659 332,14  1 513 521 743,24 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 1.0  5 045 100 000,00  - 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej DP  219 000 000,00  1 150 000 000,00 

Rachunek bankowy programu Tarczy Finansowej MMŚP 2.0  62 500 000,00  - 

Rachunek bankowy VAT  58 331,10  21 743,24

 5 650 575 097,38  2 250 383 616,25 

w tym część:

o ograniczonej możliwości dysponowania  5 503 596 860,16  1 886 630 900,19 
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Zgodnie z punktem 20 (Rachunki) Umowy Pożyczki z dnia 30 maja 2017 r. udzielonej Spółce przez Powszechną Kasę Oszczędno-
ści Bank Polski S.A. przeznaczonej na zakup pakietu akcji Banku Pekao S.A. Spółka zobowiązana została do utworzenia Rachunku 
Rezerwy Obsługi Zadłużenia. Zgodnie z Umową Pożyczki Spółka zobowiązana jest do zdeponowania na Rachunku Rezerwy Obsługi 
Zadłużenia środków niezbędnych do obsługi pożyczki. Środki te zostały wykazane na dzień 31 grudnia 2021 r. jako środki o ogra-
niczonej możliwości dysponowania.

Zgodnie z umową z dnia 27 kwietnia 2020 r. o warunkach i trybie przekazania środków na realizację programów rządowych (z późn. 
zm.) PFR S.A. utworzył wyodrębnione rachunki bankowe, dedykowane do każdego z programów rządowych, wykorzystywane 
wyłącznie do: (i) przechowywania środków pozyskanych tytułem finansowania zewnętrznego; (ii) wypłaty finansowania progra-
mowego; (iii) przechowywania przychodów programowych; oraz (iv) innych rozliczeń związanych z realizacją programów rządo-
wych. W związku z powyższym środki zgromadzone na tych rachunkach zostały wykazane na dzień 31 grudnia 2021 r. jako środki 
o ograniczonej możliwości dysponowania.

Na 31.12.2021 r. środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych wynoszą 5 650 575 097,38 zł.

14. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

31.12.2021 31.12.2020

RMK krótkoterminowe Ubezpieczenia  666 317,39  261 997,56 

RMK krótkoterminowe Usługi informatyczne  680 500,93  1 099 722,35 

RMK krótkoterminowe Dostęp do serwisów informacyjnych  118 483,51  99 232,15 

RMK krótkoterminowe Usługi doradcze  -  6 417,00 

RMK krótkoterminowe Działania promocyjne i reklamowe  192 134,64  74 118,12 

RMK krótkoterminowe Szkolenia i konferencje  61 375,83  42 753,03 

RMK krótkoterminowe Prenumeraty  -  829,28 

RMK krótkoterminowe Dotacje  111 731,40  297 857,60 

RMK krótkoterminowe Pozostałe  258 576,55  272 207,91 

 2 089 120,25  2 155 135,00

15. KAPITAŁ WŁASNY

15.1. Kapitał podstawowy Jednostki dominującej

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Ilość akcji Wartość nominalna akcji Udział %

Akcjonariusz

Skarb Państwa  11 460 907 779,00  11 460 907 779,00 99,869%

Bank Gospodarstwa Krajowego  15 000 000,00  15 000 000,00 0,131%

 11 475 907 779,00  11 475 907 779,00 100,000%

Skarb Państwa BGK

Seria A  300 000,00  - 

Seria B  -  15 000 000,00 

Seria C  1 143 062 525,00  - 

Seria D  1 294 964 028,00  - 

Seria E  2 499 926 000,00  - 

Seria F  6 522 655 226,00  - 

 11 460 907 779,00  15 000 000,00 
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W dniu 22 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów przekazało na rachunek powierniczy PFR obligacje oznaczone jako OF0423 
(następnie zasymilowane z OK0423) o nominalnej wartości 6,6 mld zł. PFR S.A. zlecił wycenę otrzymanych papierów niezależ-
nemu ekspertowi, tj. Deloitte Advisory sp. z o.o. sp. k., który na dzień 1 marca 2021 r. wycenił te obligacje do wartości rynkowej, 
która na dzień wyceny wynosiła 6,58 mld zł. Wycena została następnie zweryfikowana przez niezależnego biegłego rewidenta 
wyznaczonego przez sąd rejestrowy. Biegły rewident wydał opinię, w której potwierdził prawidłowość sporządzonej wyceny, a for-
malnie Sprawozdania Zarządu z wyceny.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PFR S.A. w dniu 27 maja 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału poprzez 
emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychcza-
sowych akcjonariuszy PFR S.A. oraz zmiany Statutu PFR S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego. W dniu 27 wrze-
śnia 2021 r. kapitał zakładowy PFR S.A. został podwyższony z kwoty 4 953 252 553 zł do kwoty 11 475 907 779 zł, tj. o kwotę 
6 522 655 226 zł, w drodze emisji 6 522 655 226 nowych akcji zwykłych imiennych serii F, o wartości nominalnej po 1 zł każda, 
a cenie emisyjnej 1,01 zł. Oferta objęcia Akcji Serii F została skierowana wyłącznie do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez 
Prezesa Rady Ministrów. Różnica między ceną nominalną a emisyjną w kwocie 65 226 552,26 zł została w części przeznaczona 
na pokrycie kosztów emisji w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, a w części na kapitał zapasowy.

W 2021 r. PFR S.A. dokonał 20 transakcji sprzedaży 5 492 408 szt. obligacji z 6 600 000 szt. otrzymanych w drodze aportu. War-
tość sprzedaży w cenach transakcyjnych (rynkowych) wyniosła 5 456,0 mln zł, w związku z czym PFR S.A. zrealizował stratę 
w wysokości 26,4 mln zł (cena nabycia obligacji wynosiła 5.482,3 mln zł).

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Ilość akcji Wartość nominalna akcji Udział %

Akcjonariusz

Skarb Państwa  4 938 252 553,00  4 938 252 553,00 99,697%

Bank Gospodarstwa Krajowego  15 000 000,00  15 000 000,00 0,303%

 4 953 252 553,00  4 953 252 553,00 100,000%

Skarb Państwa BGK

Seria A  300 000,00  - 

Seria B  -  15 000 000,00 

Seria C  1 143 062 525,00  - 

Seria D  1 294 964 028,00  - 

Seria E  2 499 926 000,00  - 

 4 938 252 553,00  15 000 000,00 

W dniu 24.03.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii E. Wszystkie akcje zostały objęte 
przez Skarb Państwa.

300 000 akcji Serii A należących do Skarbu Państwa uprzywilejowanych jest co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję.
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15.2. Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny
 
Kapitał z aktualizacji wyceny

31.12.2021 31.12.2020

Stan na początek okresu  (1 546 236 782,40)  (653 440 568,64)

Aktualizacja wartości godziwej certyfikatów inwestycyjnych  79 687 494,99  219 791 584,32 

Aktualizacja wartości godziwej akcji Pekao S.A.  2 046 006 509,40  (1 322 009 132,17)

Aktualizacja wartości godziwej obligacji Skarbu Państwa  (46 027 508,01)  - 

Aktualizacja wartości godziwej akcji Mabion S.A.  554 544,90  - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  (15 245 987,58)  (32 519 434,59)

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego  (382 096 611,90)  241 940 768,68 

Stan na koniec okresu  136 641 659,40  (1 546 236 782,40)

Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny wynika z przeszacowania wartości certyfikatów inwestycyjnych, akcji Banku Pekao S.A. 
oraz obligacji Skarbu Państwa do wartości godziwej oraz z odniesienia na kapitał z aktualizacji wyceny kwoty aktywa i rezerwy 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Poniższa tabele przedstawiają poszczególne przeszacowania certyfikatów inwe-
stycyjnych i akcji:

Certyfikaty inwestycyjne

stan na 31.12.2021

Wartość opłacona 
przez Polski Fundusz 

Rozwoju S.A. Wartość godziwa CI Zwyżka/Zniżka Różnica wyceny

FIIK (po połączeniu)  5 088 052 598,08  5 036 075 886,33  (51 976 711,75)  (241 217 968,93)

FIS  506 581 625,00  506 458 207,87  (123 417,13)  205 582,87 

FIPP  204 000 000,00  156 503 330,90  (47 496 669,10)  (9 448 221,09)

PFR FF  326 708 709,38  417 640 810,53  90 932 101,15  70 641 001,15 

FSMdR  1 398 075 727,09  1 395 621 571,00  (2 454 156,09)  (2 454 153,66)

FSMnW  972 795 108,98  978 293 267,12  5 498 158,14  5 498 145,97 

PFR KOFFI  75 599 499,00  76 778 932,77  1 179 433,77  1 179 433,77 

Razem  8 571 813 267,53  8 567 372 006,52  (4 441 261,01)  (175 596 179,92)

Różnica wyceny certyfikatów inwestycyjnych zaprezentowana w powyższej tabeli nie jest zgodna z aktualizacją wartości godziwej 
certyfikatów inwestycyjnych ujętą w kapitale z aktualizacji wyceny z uwagi na to, że przy połączeniu funduszy FIIK i PFR Inwestycje 
wycena funduszu PFR Inwestycje na dzień połączenia w kwocie 255,3 tys. zł powiększyła cenę nabycia przejmowanego funduszu.
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stan na 31.12.2020

Wartość opłacona 
przez Polski Fundusz 

Rozwoju S.A. Wartość godziwa CI Zwyżka/Zniżka Różnica wyceny

FIIK  298 012 000,00  307 993 099,18  9 981 099,18  (3 322 021,04)

PFR Inwestycje  1 620 452 895,00  1 799 713 053,00  179 260 158,00  192 753 053,00 

FIID  -  -  -  1 647 938,63 

FIS  310 000 000,00  309 671 000,00  (329 000,00)  (1 368 500,00)

FIPP  204 000 000,00  165 951 551,99  (38 048 448,01)  4 857 103,99 

PFR FF  196 709 900,00  217 001 000,00  20 291 100,00  25 224 000,00 

FSMDR  221,41  218,98  (2,43)  (2,43)

FSMNW  1 065,31  1 077,48  12,17  12,17 

Razem  2 629 176 081,72  2 800 331 000,63  171 154 918,91  219 791 584,32 

Na dzień bilansowy przeanalizowano przesłanki trwałej utraty wartości dla wszystkich posiadanych przez PFR certyfikatów inwe-
stycyjnych.

W ramach procesu weryfikacji wartości inwestycji PFR S.A., w tym posiadanych certyfikatów inwestycyjnych („CI”), przeprowa-
dzona została analiza w kontekście potencjalnej trwałej utraty wartości inwestycji w certyfikaty inwestycyjne FIPP FIZAN. Na pod-
stawie przeprowadzanego testu, w ocenie PFR S.A. nie ma wystarczających przesłanek, by zidentyfikować trwałą utratę wartości.

Czasowe obniżenie wartości CI FIPP spowodowane jest w przeważającej mierze obecną sytuacją pandemiczną. Jednak zało-
żenia i prognozy dotyczące funduszu wskazują, że jest to sytuacja przejściowa, która nie powinna być interpretowana jako pod-
stawa do rozpoznania odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Prognoza ta została przeprowadzona w oparciu o zakładany czas 
trwania funduszu (tj. 15 lat), założenia przyjęte w budżecie PFR na rok 2021, prognozy uruchomień/wpływów/zakładanych pozio-
mów wewnętrznych stóp zwrotu („IRR”) dla projektów inwestycyjnych na rok 2022 oraz na kolejne lata z perspektywy ogólnego 
poziomu IRR funduszu.

Akcje Pekao S.A.

31.12.2021 31.12.2020

Wartość nabycia akcji  4 132 814 960,77  4 132 814 960,77 

Wartość godziwa  4 098 732 252,00  2 052 725 742,60 

 (34 082 708,77)  (2 080 089 218,17)

Obligacje Skarbu Państwa

31.12.2021 31.12.2020

Wartość nabycia obligacji  1 105 579 808,98  - 

Naliczone odsetki  634 761,43  -

Wartość godziwa  1 060 187 062,40  - 

 (46 027 508,01)  - 
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15.3. Zmiana kapitału zapasowego
 
Kapitał zapasowy

31.12.2021 31.12.2020

Stan na początek okresu  1 078 560 168,06  960 205 925,24 

Zwiększenia, w tym:  82 279 856,99  118 354 242,82 

- wydanie udziałów (emisja akcji) powyżej wartości nominalnej  32 613 339,26  - 

- z podziału zysku (ustawowo)  49 666 517,73  118 354 242,82 

Stan na koniec okresu  1 160 840 025,05  1 078 560 168,06 

Zgodnie z Uchwałą nr 3 z dnia 09.06.2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło decyzję o przezna-
czeniu zysku netto Spółki w kwocie 49 666 517,73 zł za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. na kapi-
tał zapasowy.

15.4. Propozycje co do sposobu podziału lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk netto w kwocie 189 286 438,67 zł za okres sprawozdawczy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki 
proponuje przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

16. REZERWY

16.1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rezerwy z tytułu odpraw 
emerytalno-rentowych

Rezerwy z tytułu 
niewykorzystanych 

urlopów
Rezerwy z tytułu 

bonusów Razem

01.01.2021 -  3 167 524,80  14 995 280,28  18 162 805,08 

Zwiększenia  237 180,07  3 527 899,07  18 372 711,46  22 137 790,60 

Wykorzystanie - -  (12 216 539,68)  (12 216 539,68)

Rozwiązanie -  (3 167 524,80)  (2 778 740,60)  (5 946 265,40)

31.12.2021  237 180,07  3 527 899,07  18 372 711,46  22 137 790,60 

długoterminowe  174 259,91 - -  174 259,91 

krótkoterminowe  62 920,16  3 527 899,07  18 372 711,46  21 963 530,69 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rezerwy z tytułu odpraw 
emerytalno-rentowych

Rezerwy z tytułu 
niewykorzystanych 

urlopów
Rezerwy z tytułu 

bonusów Razem

01.01.2020 -  1 708 439,45  11 183 459,66  12 891 899,11 

Zwiększenia  -  3 167 524,80  14 995 280,28  18 162 805,08 

Wykorzystanie  -  -  (8 932 800,01)  (8 932 800,01)

Rozwiązanie  -  (1 708 439,45)  (2 250 659,65)  (3 959 099,10)

31.12.2020  -  3 167 524,80  14 995 280,28  18 162 805,08 

długoterminowe - - -  - 

krótkoterminowe -  3 167 524,80  14 995 280,28  18 162 805,08
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16.2. Pozostałe rezerwy

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Rezerwy z tytułu 
usługi księgowe, 

doradcze i audytowe

 Rezerwy z tytułu 
wynajmu powierzchni 

biurowej  Pozostałe rezerwy Razem

01.01.2021  162 193,00  2 758 924,15  149 682,78  3 070 799,93 

Zwiększenia  171 060,23 -  80 347,50  251 407,73 

Wykorzystanie  (143 995,74)  (561 137,04) -  (705 132,78)

Rozwiązanie  (18 197,26) -  (149 682,78)  (167 880,04)

31.12.2021  171 060,23  2 197 787,11  80 347,50  2 449 194,84 

długoterminowe - - -  - 

krótkoterminowe  171 060,23  2 197 787,11  80 347,50  2 449 194,84 

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Rezerwy z tytułu 
usługi księgowe, 

doradcze i audytowe

 Rezerwy z tytułu 
wynajmu powierzchni 

biurowej  Pozostałe rezerwy Razem

01.01.2020  102 986,00  3 320 061,19 -  3 423 047,19 

Zwiększenia  162 193,00  -  149 682,78  311 875,78 

Wykorzystanie  (102 986,00)  (561 137,04)  -  (664 123,04)

31.12.2020  162 193,00  2 758 924,15  149 682,78  3 070 799,93 

długoterminowe - - -  - 

krótkoterminowe  162 193,00  2 758 924,15  149 682,78  3 070 799,93

17. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

17.1. Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

stan na 31.12.2021

Kredyty 
i pożyczki

Z tytułu emisji 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

Inne 
zobowiązania 

finansowe
Zobowiązania 

wekslowe Inne Razem

Przypadające do spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat -  18 056 841 394,53  1 015 050,90 - -  18 057 856 445,43 

powyżej 3 do 5 lat -  33 061 158 741,26 - - -  33 061 158 741,26 

powyżej 5 lat -  22 199 384 298,14 - - -  22 199 384 298,14 

 -  73 317 384 433,93  1 015 050,90  -  -  73 318 399 484,83 
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stan na 31.12.2020

Kredyty 
i pożyczki

Z tytułu emisji 
dłużnych 
papierów 

wartościowych

Inne 
zobowiązania 

finansowe
Zobowiązania 

wekslowe Inne Razem

Przypadające do spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat  -  2 008 223 618,96  878 439,29  -  -  2 009 102 058,25 

powyżej 3 do 5 lat  -  48 606 127 726,79  -  -  -  48 606 127 726,79 

powyżej 5 lat  -  14 174 476 261,20  -  -  -  14 174 476 261,20 

 -  64 788 827 606,95  878 439,29  -  -  64 789 706 046,24

17.2. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – Tarcza Finansowa

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Skrócona 
nazwa 
obligacji Data emisji 

 Wartość 
nominalna

Wartość  
emisyjna Waluta 

 Termin 
zapadalności 

Stopa 
procentowa

Wartość 
bilansowa  

na dzień 
31.12.2021

PFR0324 27.04.2020  16 325 000 000,00  16 306 879 250,00 PLN 2024 1,375%  16 466 494 455,01 

PFR0325 08.05.2020  18 500 000 000,00  18 423 595 000,00 PLN 2025 1,625%  18 643 048 232,24 

PFR0925 22.05.2020  15 175 000 000,00  15 134 634 500,00 PLN 2025 1,625%  15 296 555 784,71 

PFR0627 05.06.2020  10 000 000 000,00  9 923 200 000,00 PLN 2027 1,750%  10 039 396 667,72 

PFR0330 05.06.2020  2 000 000 000,00  1 993 080 000,00 PLN 2030 2,000%  2 016 887 133,51 

PFR1227 10.12.2020  500 000 000,00  500 000 000,00 PLN 2027 1,400%  500 397 187,09 

PFR0927 14.12.2020  2 000 000 000,00  1 997 980 000,00 PLN 2027 1,500%  1 999 670 622,28 

PFR092027 23.12.2020  900 000 000,00  893 682 000,00 PLN 2027 1,375%  894 867 847,70 

PFR0827 15.01.2021  5 250 000 000,00  5 243 490 000,00 PLN 2027 1,375%  5 313 583 516,46 

PFR0330 B 03.02.2021  1 250 000 000,00  1 279 143 837,50 PLN 2030 2,000%  1 275 641 014,27 

PFR0228 05.02.2021  1 000 000 000,00  1 000 000 000,00 PLN 2028 1,300%  1 011 705 726,38 

PFR0228 B 12.02.2021  1 000 000 000,00  1 000 000 000,00 PLN 2028 1,375%  1 012 115 605,25 

 73 900 000 000,00  73 695 684 587,50  -  -  -  74 470 363 792,62 
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Skrócona 
nazwa 
obligacji Data emisji 

 Wartość 
nominalna

Wartość  
emisyjna Waluta 

 Termin 
zapadalności 

Stopa 
procentowa

Wartość 
bilansowa  

na dzień 
31.12.2020

PFR0324 27.04.2020  16 325 000 000,00  16 306 879 250,00 PLN 2024 1,375%  16 462 043 193,58 

PFR0325 08.05.2020  18 500 000 000,00  18 423 595 000,00 PLN 2025 1,625%  18 627 907 757,25 

PFR0925 22.05.2020  15 175 000 000,00  15 134 634 500,00 PLN 2025 1,625%  15 289 224 706,03 

PFR0627 05.06.2020  10 000 000 000,00  9 923 200 000,00 PLN 2027 1,750%  10 028 920 825,91 

PFR0330 05.06.2020  2 000 000 000,00  1 993 080 000,00 PLN 2030 2,000%  2 016 246 415,54 

PFR1227 10.12.2020  500 000 000,00  500 000 000,00 PLN 2027 1,400%  500 399 945,30 

PFR0927 14.12.2020  2 000 000 000,00  1 997 980 000,00 PLN 2027 1,500%  1 999 380 643,01 

PFR092027 23.12.2020  900 000 000,00  893 682 000,00 PLN 2027 1,375%  893 970 784,19 

 65 400 000 000,00  65 173 050 750,00  -  -  -  65 818 094 270,81 

Na kwotę zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych składają się następujące wartości:

Zobowiązania z tytułu 
emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
na dzień 31.12.2021

Zobowiązania z tytułu 
emisji dłużnych papierów 

wartościowych 
na dzień 31.12.2020

Wartość zobowiązań długoterminowych z tytułu 
emisji dłużnych papierów wartościowych

 73 317 384 433,93  64 788 827 606,95 

Wartość zobowiązań krótkoterminowych z tytułu 
emisji dłużnych papierów wartościowych

 1 152 979 358,69  1 029 266 663,86 

 74 470 363 792,62  65 818 094 270,81

18. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

18.1. Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec jednostek powiązanych

31.12.2021 31.12.2020

Przypadające do spłaty:

do 1 roku  1 945 517,34  2 420 101,94 

 1 945 517,34  2 420 101,94 

18.2. Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażo-
wanie w kapitale

31.12.2021 31.12.2020

Przypadające do spłaty:

do 1 roku  30 692,96  - 

 30 692,96  - 
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18.3. Struktura wiekowa zobowiązań krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek

stan na 31.12.2021

Kredyty 
i pożyczki

Z tytułu emi-
sji dłużnych 

papierów war-
tościowych

Z tytułu 
dostaw 
i usług

Z tytułu podat-
ków, ceł, ubez-

pieczeń 
społecznych 

i zdrowotnych 
oraz innych 

tytułów publicz-
noprawnych

Z tytułu 
wyna-

grodzeń Inne Razem

do 1 roku 1 724 961 065,52 1 152 979 358,69 15 627 408,04 16 550 313,04 20 343,54 36 985,55 2 910 175 474,38 

1 724 961 065,52 1 152 979 358,69 15 627 408,04 16 550 313,04 20 343,54 36 985,55 2 910 175 474,38 

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie 15 627 408,04 zł są wymagalne 
do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Na zobowiązania krótkoterminowe składa się między innymi pożyczka udzielona przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Pol-
ski S.A. na podstawie umowy pożyczki z dnia 30 maja 2017 r. Zgodnie z zawartą umową spłata pożyczki ma nastąpić w terminie trzech 
lat od daty zawarcia umowy z możliwością dwukrotnego przedłużenia terminu spłaty do rok.

Pożyczka została zaciągnięta w celu sfinansowania zakupu akcji Bank Pekao S.A. 

Odsetki od pożyczki naliczane są w ostatnim dniu kwartału kalendarzowego. 

Zgodnie z punktem 20 (Rachunki) Umowy Pożyczki z dnia 30 maja 2017 roku udzielonej Spółce przez Powszechną Kasę Oszczęd-
ności Bank Polski S.A. przeznaczonej na zakup pakietu akcji Banku Pekao S.A. Spółka zobowiązana została do utworzenia Rachunku 
Rezerwy Obsługi Zadłużenia. Zgodnie z Umową Pożyczki Spółka zobowiązana jest do zdeponowania na Rachunku Rezerwy Obsługi 
Zadłużenia środków niezbędnych do obsługi pożyczki.

Inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek w kwocie 36 985,55 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilan-
sowego.

stan na 31.12.2020

Kredyty 
i pożyczki

Z tytułu emi-
sji dłużnych 

papierów war-
tościowych

Z tytułu 
dostaw 
i usług

Z tytułu 
podatków, ceł, 

ubezpieczeń 
społecznych 

i zdrowot-
nych oraz 

innych tytu-
łów publicz-
noprawnych

Z tytułu 
wyna-

grodzeń Inne Razem

do 1 roku 1 823 718 754,47 1 029 266 663,86 14 987 197,87 15 776 854,22 272 493,61 1 045 658,50 2 885 067 622,53 

1 823 718 754,47 1 029 266 663,86 14 987 197,87 15 776 854,22 272 493,61 1 045 658,50 2 885 067 622,53 
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19. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

19.1. Inne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe

31.12.2021 31.12.2020

Dotacje  1 579 985,55  742 698,87 

Usługi promocyjne  -  222 225,00 

Usługi zarządzania  -  183 285,00 

 1 579 985,55  1 148 208,87

20. SKŁADNIKI AKTYWÓW LUB ZOBOWIĄZAŃ PREZENTOWANE W WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ POZYCJI BILANSU

Następujące składniki aktywów prezentowane są w więcej niż jednej pozycji bilansu:

Pozycja 
w bilansie 31.12.2021 31.12.2020

Należności z tytułu pożyczek (kapitał)

w części długoterminowej  10 058 003 187,16  48 697 254 705,31 

od jednostek powiązanych A IV 3 a tiret 3  6 864 345,82  6 016 234,80 

od jednostek pozostałych A IV 3 c tiret 3  10 051 138 841,34  48 691 238 470,51 

w części krótkoterminowej  20 624 638 753,98  14 279 070 237,70 

od jednostek powiązanych B III 1 a) tiret 3  3 219 737,33  3 331 246,00 

od jednostek pozostałych B III 1 b) tiret 3  20 624 638 753,98  14 279 070 237,70 

 30 682 641 941,14  62 976 324 943,01 

Pozycja 
w bilansie 31.12.2021 31.12.2020

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

w części długoterminowej  -  - 

w części krótkoterminowej  1 724 961 065,52  1 823 718 754,47 

od jednostek pozostałych B III 3 a)  1 724 961 065,52  1 823 718 754,47 

 1 724 961 065,52  1 823 718 754,47 

Pozycja 
w bilansie 31.12.2021 31.12.2020

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych 
papierów wartościowych

w części długoterminowej  73 317 384 433,93  64 788 827 606,95 

od jednostek pozostałych B II 3 b)  73 317 384 433,93  64 788 827 606,95 

w części krótkoterminowej  1 152 979 358,69  1 029 266 663,86 

od jednostek pozostałych B III 3 b)  1 152 979 358,69  1 029 266 663,86 

 74 470 363 792,62  65 818 094 270,81 
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21. STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

21.1. Struktura terytorialna

31.12.2021 31.12.2020

Przychody ze sprzedaży produktów

Kraj  288 605 836,13  213 591 168,44 

 288 605 836,13  213 591 168,44 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Kraj  105 691,06  - 

 105 691,06  - 

21.2. Struktura rzeczowa

31.12.2021 31.12.2020

Przychody z tytułu zarządzania  79 021 724,26  71 228 968,77 

Działalność wynikająca z ustawy o PPK  5 853 220,73  3 120 573,07 

Przychody z tytułu realizacji programów rządowych Tarczy Finansowej  200 000 000,00  135 714 285,72 

Pozostałe przychody  3 836 582,20  3 527 340,88 

 288 711 527,19  213 591 168,44 

Głównymi przychodami ze sprzedaży w Spółce są: wynagrodzenie z tytułu realizacji programów rządowych Tarczy Finansowej oraz 
wynagrodzenie za zarządzanie. Wynagrodzenie z tytułu realizacji programów rządowych jest określone jako procent od maksymal-
nej wartości programów i jest rozliczane w okresach kwartalnych. Wynagrodzenie za zarządzanie przysługuje z tytułu zarządzania 
częścią aktywów Funduszy. Zgodnie z formułą naliczania opłaty za zarządzanie, wynagrodzenie to co do zasady uzależnione jest 
od wartości aktywów netto [WAN] Funduszy pomniejszonych o środki pieniężne na rachunkach bankowych Funduszy i powięk-
szone o kwoty planowanego zaangażowania Funduszy w realizowane Projekty Inwestycyjne. 

Do pozostałych przychodów ze sprzedaży Spółki należą głównie przychody z tytułu usług świadczonych podmiotom powiąza-
nym i niepowiązanym (w zakresie ogólnego wsparcia, usług HR, usług IT i bezpieczeństwa, usług Contact Center, dostarczania 
raportów ekonomicznych, itd.).

22. PRZYCHODY I KOSZTY ODSETKOWE 

22.1. Przychody odsetkowe (w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych i należności 
własnych)

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem

Pożyczki udzielone 
i należności własne

 745 693,86  238 356,16 - -  984 050,02 

Pozostałe aktywa  10 490 175,60  152 126,66  6 366 904,11  5 419 271,94  22 428 478,31 

 11 235 869,46  390 482,82  6 366 904,11  5 419 271,94  23 412 528,33 
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w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem

Pożyczki udzielone 
i należności własne

 682 513,81  -  -  -  682 513,81 

Pozostałe aktywa  18 425 290,26  -  -  1 834 549,93  20 259 840,19 

 19 107 804,07  -  -  1 834 549,93  20 942 354,00 

22.2. Koszty odsetkowe (w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem

Krótkoterminowe 
zobowiązania 
finansowe

 (35 186 193,75) - - -  (35 186 193,75)

Pozostałe pasywa  (147 314,10)  (1 356,18) - -  (148 670,28)

 (35 333 507,85)  (1 356,18)  -  -  (35 334 864,03)

Korekta SCN - - - -  (9 040 893,63)

 (35 333 507,85)  (1 356,18)  -  -  (44 375 757,66)

w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Odsetki 
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem

Krótkoterminowe 
zobowiązania 
finansowe

 (66 101 965,80)  -  -  -  (66 101 965,80)

Pozostałe pasywa  (5 897 147,93)  -  -  -  (5 897 147,93)

 (71 999 113,73)  -  -  -  (71 999 113,73)

Korekta SCN  -  -  -  -  9 467 474,04 

 (71 999 113,73)  -  -  -  (62 531 639,69)

23. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

23.1. Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych
Spółka nie dokonała w okresie sprawozdawczym odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych.
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24. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

24.1. Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

31.12.2021 31.12.2020

Podatek dochodowy bieżący  (32 136 483,00)  (20 241 265,00)

Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie  (125 688,00)  - 

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego  611 946,55  501 313,86 

 (31 650 224,45)  (19 739 951,14)

24.2. Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

31.12.2021 31.12.2020

Zysk brutto  220 936 663,12  69 406 468,87 

Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  74 448 513,34  24 468 876,69 

Koszty przejściowo niepodatkowe uzyskania przychodów  19 232 908,60  18 881 885,44 

Przychody podatkowe nieujęte w księgach rachunkowych  453 125,00  - 

 94 134 546,94  43 350 762,13 

Przychody niepodlegające opodatkowaniu  133 086 851,63  2 565 964,11 

Przychody przejściowo niepodatkowe uzyskania przychodów  -  4 523 644,79 

Koszty podatkowe przejściowe z okresów ubiegłych  16 604 711,86  13 982 404,37 

 149 691 563,49  21 072 013,27 

Dochód / (Strata) podatkowa  165 379 646,57  91 685 217,73 

Dochód / (Strata) podatkowa - zyski kapitałowe  (8 759 739,54)  (26 784 800,64)

Dochód / (Strata) podatkowa - inne źródła przychodów  174 139 386,11  118 470 020,67 

Darowizny  (5 000 000,00)  (9 500 000,00)

Strata z lat ubiegłych  -  (2 498 808,89)

Podstawa opodatkowania – inne źródła przychodów  169 139 386,11  106 471 211,78 

Korekta podatku z lat ubiegłych  125 688,00  11 735,00 

Podatek dochodowy  (32 262 171,00)  (20 241 265,00)
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24.3. Odroczony podatek dochodowy

31.12.2021 31.12.2020

Ujemne różnice przejściowe

Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych CI  50 189 702,86  - 

Skutki przeszacowania wartości udziałów  17 077 695,00  17 077 695,00 

Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych akcji Pekao S.A.  34 082 708,77  2 080 089 218,17 

Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych obligacji SP  34 971 709,92  - 

Rezerwa na usługi księgowe, doradcze i audytowe  251 407,73  311 875,78 

Rezerwa na bonusy  18 372 711,46  14 995 280,28 

Rezerwa na niewykorzystane urlopy  3 527 899,07  3 167 524,80 

Rezerwa na odprawy emerytalne  62 920,16  - 

Rezerwy na pozostałe koszty  2 650 912,11  3 170 398,38 

 161 187 667,08  2 118 811 992,41 

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach

Strata podatkowa 2016 r. (ogółem) - -

Rozliczona część straty podatkowej  -  - 

Strata podatkowa 2016 r. do rozliczenia  -  - 

Strata podatkowa 2017 r. (ogółem)  22 576 127,79  22 576 127,79 

Rozliczona część straty podatkowej  (22 576 127,79)  (22 576 127,79)

Strata podatkowa 2017 r. do rozliczenia  -  - 

Strata podatkowa 2018 r. (ogółem) - -

Rozliczona część straty podatkowej  -  - 

Strata podatkowa 2018 r. do rozliczenia  -  - 

Strata podatkowa 2019 r. (ogółem) - -

Rozliczona część straty podatkowej  -  - 

Strata podatkowa 2019 r. do rozliczenia  -  - 

Strata podatkowa 2020 r.  - -

Suma strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach  - -

Wartość brutto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  30 625 656,74  402 574 278,55

Wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego nierozpoznana w bilansie

 - -

Wartość netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego  30 625 656,74  402 574 278,55
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31.12.2021 31.12.2020

Dodatnie różnice przejściowe

Skutki przeszacowania do poziomu cen rynkowych CI  301 032 116,76  171 154 918,91 

Skutki przeszacowania udziałów do poziomu ceny rynkowej  554 544,90  - 

 301 586 661,66  171 154 918,91 

Stopa podatku dochodowego od osób prawnych w bieżącym roku 19% 19%

Wartość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego  57 301 465,71  32 519 434,59 

Kompensata  -  - 

Wykazane w bilansie aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

 30 625 656,74  402 574 278,55 

Wykazana w bilansie rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

 57 301 465,71  32 519 434,59 

Zmiana bilansowa netto aktywów/rezerwy z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego

 (396 730 652,94)  209 922 647,97 

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie  397 342 599,49  (209 421 334,00)

Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat  611 946,55  501 313,86 

25. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

25.1. (Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

(Zysk) / Strata na sprzedaży aktywów finansowych  10 878 222,73  (37 525 717,58)

 10 878 222,73  (37 525 717,58)

25.2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem kredytów i pożyczek)

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  (220 561,00)  24 995 215,11 

 (220 561,00)  24 995 215,11 

25.3. Zmiana stanu należności

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

Zmiana stanu należności w bilansie  37 301 016 043,15  829 858 515,44 

Zmiana stanu należności w rachunku przepływów pieniężnych  (6 903 021,42)  (2 239 003,55)

 37 294 113 021,73  827 619 511,89 
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Różnica pomiędzy zmianą salda należności w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych wynika głównie z wyłączenia zmiany 
salda rozliczeń ze Skarbem Państwa z tytułu programów Tarczy Finansowej. Zmiany w środkach pieniężnych wynikające z tych 
rozliczeń zostały ujęte w pozycji „Inne korekty”.

25.4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu nabycia  4 750 013,71  5 713 512,07 

Zwiększenia środków trwałych z tytułu nabycia  733 184,26  2 925 332,07 

 5 483 197,97  8 638 844,14 

25.5. Objaśnienia do pozycji „Inne korekty”

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitale w okresie  (397 342 599,48)  209 421 334,00 

Rozliczenie w czasie prowizji od kredytu  -  (286 608,14)

Wynagrodzenie PFR z tyt. Realizacji Programów TF  (246 000 000,00)  (166 928 571,44)

Koszty zewnętrzne poniesione w związku z realizacją Programów TF  (5 850 021,03)  (19 899 488,01)

Środki pieniężne otrzymane w formie Transz ze Skarbu Państwa  -  2 267 750,00 

PCC od dokapitalizowania  (32 613 213,00)  - 

Inne  (1 492 864,46)  819 537,42 

 (683 298 697,97)  25 393 953,83 

25.6. Objaśnienia do pozycji „Inne wydatki inwestycyjne”

01.01-31.12.2021 01.01-31.12.2020

Dopłaty do częściowo opłaconych certyfikatów inwestycyjnych  (5 027 597 196,93)  (568 612 286,72)

 (5 027 597 196,93)  (568 612 286,72)

25.7. Dodatkowe objaśnienia
W pozycji „Inne wpływy finansowe” w kwocie 1.011.687.500 zł Spółka zaprezentowała otrzymane w 2021 r. od Skarbu Państwa 
transze na odsetki od obligacji wyemitowanych przez PFR w związku z realizacją programów rządowych Tarczy Finansowej.

26. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CELU GOSPODARCZYM ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ UMÓW 
NIEUWZGLĘDNIONYCH W BILANSIE

Nie dotyczy.

27. ZATRUDNIENIE

31.12.2021 31.12.2020

Pracownicy umysłowi  239  174 

 239  174 
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28.  WYNAGRODZENIA ORAZ POŻYCZKI I ŚWIADCZENIA O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA OSÓB WCHODZĄCYCH 
W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH ALBO ADMINISTRUJĄCYCH

31.12.2021 31.12.2020

Wynagrodzenie członków Zarządu  5 173 076,18  5 093 071,04 

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej  495 688,17  505 994,43 

 5 668 764,35  5 599 065,47 

Wynagrodzenia podstawowe Członków Zarządu w roku obrotowym 2021 wynikały z umów o świadczenie usług w zakresie zarządza-
nia, zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących 
niektórymi spółkami. W kosztach wynagrodzeń Zarządu zostały także ujęte koszty wynagrodzenia zmiennego. 

Wynagrodzenia wypłacone w 2021 r. za rok bieżący wyniosło: 2 620 645,14 zł.

Wynagrodzenia zmienne wypłacone w 2021 roku za lata poprzednie: 2 552 431,04 zł.

Wynagrodzenia Członków Zarządu wypłacone w 2020 r. wyniosły 5 093 071,04 zł brutto i wynikały z umów o świadczenie usług 
w zakresie zarządzania. W pozycji tej zostały także ujęte wynagrodzenia zmienne za lata poprzednie dla obecnych i byłych Członków 
Zarządu wypłacone w 2020 r. 

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wyniosło w roku obrotowym 495 688,17 zł brutto.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wyniosło w 2020 roku 505 994,43 zł brutto.

W latach 2020-2021 nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządza-
jących, nadzorujących albo administrujących. 

W latach 2020-2021 nie zaciągnięto także zobowiązań w imieniu osób wchodzących w skład organów zarządzających, nadzorują-
cych albo administrujących tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.

29. WYNAGRODZENIE FIRMY AUDYTORSKIEJ, WYPŁACONE LUB NALEŻNE

31.12.2021 31.12.2020

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego jednostkowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 152 862,96  140 053,01 

 152 862,96  140 053,01
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30. PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA ROK POPRZEDZAJĄCY Z DANYMI SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA BIEŻĄCY ROK OBROTOWY

30.1. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy 
– bilans

AKTYWA
Saldo na 31.12.2020 

po zmianie
Saldo na 31.12.2020 

przed zmianą ZMIANA

A. Aktywa trwałe  54 883 795 277,39  54 883 795 277,39  - 

IV. Inwestycje długoterminowe  54 459 649 655,43  54 459 649 655,43  - 

3.  Długoterminowe 
aktywa finansowe

 54 459 649 655,43  54 459 649 655,43  - 

a) w jednostkach powiązanych  246 710 875,87  309 488 605,87  (62 777 730,00)

- udziały lub akcje  230 506 641,07  293 284 371,07  (62 777 730,00)

b)  w pozostałych jednostkach, 
w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

 2 115 503 472,60  2 052 725 742,60  62 777 730,00 

- udziały lub akcje  2 115 503 472,60  2 052 725 742,60  62 777 730,00 

B. Aktywa obrotowe  17 383 742 162,65  17 383 742 162,65  - 

III. Inwestycje krótkoterminowe  16 532 785 099,95  16 532 785 099,95  - 

1.  Krótkoterminowe 
aktywa finansowe

 16 532 785 099,95  16 532 785 099,95  - 

a) w jednostkach powiązanych  3 331 246,00  3 531 246,00  (200 000,00)

- udzielone pożyczki  3 331 246,00  3 531 246,00  (200 000,00)

b) w pozostałych jednostkach  14 279 070 237,70  14 278 870 237,70  200 000,00 

- udzielone pożyczki  14 279 070 237,70  14 278 870 237,70  200 000,00 

W 2021 r. nastąpiła zmiana prezentacji jednostek powiązanych. PFR S.A. wykazuje obecnie tylko jednostki spełniające defini-
cję jednostki powiązanej zgodnie z UoR, wcześniej traktowała to zagadnienie szerzej (jak na potrzeby podatkowe i MSR-owe).

W 2021 r. zmieniona została prezentacja spółek stowarzyszonych i współzależnych, prezentowane są jako jednostki pozostałe, 
korekta objęła lata 2020 i 2021.
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30.2. Porównywalność danych finansowych za rok poprzedzający z danymi sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy 
– rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Saldo na 31.12.2020 

po zmianie
Saldo na 31.12.2020 

przed zmianą ZMIANA

- w tym od jednostek powiązanych  73 190 336,68  73 648 952,90  (458 616,22)

I.  Przychody netto ze sprzedaży 
produktów

 213 591 168,44  213 591 168,44  - 

 213 591 168,44  213 591 168,44  - 

I. Amortyzacja  (3 340 098,91)  (3 340 098,91)  - 

II. Zużycie materiałów i energii  (750 144,86)  (750 144,86)  - 

III. Usługi obce  (37 146 295,79)  (41 910 697,59)  4 764 401,80 

IV. Podatki i opłaty  (428 124,58)  (428 124,58)  - 

V. Wynagrodzenia  (46 305 620,74)  (41 541 218,94)  (4 764 401,80)

VI.  Ubezpieczenia społeczne 
i inne świadczenia

 (8 875 375,01)  (8 875 375,01)  - 

- emerytalne  (1 931 660,73)  (1 931 660,73)  - 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe  (20 947 700,74)  (20 947 700,74)  - 

 (117 793 360,63)  (117 793 360,63)  - 

C. Zysk / (Strata) ze sprzedaży  95 797 807,81  95 797 807,81  - 

II. Dotacje  435 373,86  435 373,86  - 

IV. Inne przychody operacyjne  2 325 875,39  2 325 875,39  - 

 2 761 249,25  2 761 249,25  - 

III. Inne koszty operacyjne  (11 959 195,68)  (11 959 195,68)  - 

 (11 959 195,68)  (11 959 195,68)  - 

F. Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej  86 599 861,38  86 599 861,38  - 

II. Odsetki, w tym:  20 942 354,00  20 942 354,00  - 

- w tym od jednostek powiązanych  1 038 213,81  1 038 213,81  - 

III.  Zysk z tytułu rozchodu 
aktywów finansowych

 37 525 717,58  37 525 717,58  - 

V. Inne  2 118 656,69  2 118 656,69  - 

 60 586 728,27  60 586 728,27  - 

I. Odsetki  (62 531 639,69)  (62 531 639,69)  - 

IV. Inne  (15 248 481,09)  (15 248 481,09)  - 

 (77 780 120,78)  (77 780 120,78)  - 

I. Zysk/(Strata) brutto  69 406 468,87  69 406 468,87  - 

J. Podatek dochodowy  (19 739 951,14)  (19 739 951,14)  - 

L. Zysk / (Strata) netto  49 666 517,73  49 666 517,73  - 

W 2021 r. nastąpiła zmiana prezentacji wynagrodzeń za usługi zarządzania. Zmiana dotyczy pozycji usług obcych oraz wynagrodzeń, 
korekta objęła lata 2020 i 2021.



Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia

186Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021 Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych

31. ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO

W sprawozdaniu nie zostały ujęte żadne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

32. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM NIE UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

W lutym 2022 r. Rosja dokonała zbrojnej inwazji na Ukrainę, co wywarło duży wpływ na światowe ceny aktywów finansowych i surow-
ców, a także wpłynęło na zwiększenie niepewności w gospodarce światowej. Zarząd PFR S.A. na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji 
polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność Spółki w 2022 r. W zakresie potencjalnych ryzyk Zarząd identyfikuje negatywny 
wpływ zmian na rynkach finansowych na wartość portfela instrumentów finansowych Spółki, w tym w szczególności na: akcje spółek 
notowanych na GPW, obligacje skarbowe, certyfikaty inwestycyjne. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie można przewidzieć, jak będzie się rozwijała sytuacja na Ukrainie, i nie jest jesz-
cze możliwa wiarygodna ocena jej wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, na dzień podpisania niniejszego sprawozdania finansowego, powyższa sytuacja nie wpływa na wartości 
liczbowe zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym PFR S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. 

W dniu 10 stycznia 2022 r. MDR Inwestycje 5 Sp. z o.o. dokonała spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 30 000 000,00 zł wraz z nali-
czonymi odsetkami.

W dniu 4 lutego 2022 r. PFR Nieruchomości S.A. dokonał wcześniejszej spłaty obligacji o wartości nominalnej 10 000 000,00 zł.

W dniu 10 lutego PFR S.A. udzielił zabezpieczenia w formie poręczenia finansowania linii gwarancyjnych dla spółki portfelowej fundu-
szu FIPP FIZAN, tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., w związku z realizowanymi kontraktami (w tym m.in. gwarancje zwrotu 
zaliczek, gwarancje dobrego wykonania) na kwotę 65 914 754,40 zł.

W dniu 14 kwietnia 2022 r. nastąpiło przejęcie funduszu FIIK FIZAN przez fundusz FIPP FIZAN. Proporcja udziału ustalona została 
na podstawie wyceny z dnia 15 marca 2022 r. Po połączeniu PFR S.A. posiada ok. 61,69% certyfikatów funduszu FIPP FIZAN. W maju 
2022 r. nastąpiła zmiana nazwy funduszu na PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. PFR S.A. dokonał zapisu oraz opłacił nową emisję certyfikatów inwestycyjnych FSMdR FIZAN (541.785 cer-
tyfikatów) za kwotę 119 999 959,65 zł.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. PFR S.A. dokonał zapisu oraz opłacił nową emisję certyfikatów inwestycyjnych PFR Fundusz Funduszy FIZ 
(53.169 certyfikatów) za kwotę 54 999 076,98 zł.

W dniu 17 maja 2022 r. PFR S.A. udzielił zabezpieczenia w formie poręczenia finansowania linii gwarancyjnych dla spółki portfelowej 
funduszu PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, tj. Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., w związku z realizowanymi kontraktami (w tym 
m.in. gwarancje zwrotu zaliczek, gwarancje dobrego wykonania) na kwotę 67 013 333,64 zł.

Planowane jest przedłużenie pożyczki udzielonej przez PKO Bank Polski na zakup akcji Banku Pekao. Aktualna data wygaśnięcia 
pożyczki to 30 maj 2022 r. Pożyczka zostanie przedłużona o 2 lata, z datą spłaty określoną na 30 maja 2024 r. Obecnie trwają finalne 
prace nad podpisaniem Aneksu.

W czerwcu 2022 roku planowana jest sprzedaż udziałów PPP Venture Sp. z o.o. oraz pożyczek właścicielskich przypadających PFR. S.A. 
z zastrzeżeniem uzyskania zgód korporacyjnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finan-
sowej 2021-2027, PFR S.A. zostało powierzone zadanie dokonywania wypłat w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 
7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w tym poprzez zapewnienie finansowania planu rozwo-
jowego w zakresie wypłat wsparcia o charakterze bezzwrotnym. W tym celu PFR S.A. może otrzymywać płatności z budżetu środków 
europejskich oraz może pozyskiwać lub wykorzystywać środki finansowe na zasadach określonych w art. 16a ustawy z dnia 4 lipca 
2019 r. o systemie instytucji rozwoju, do wysokości określonej w planie finansowym Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
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33. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZABEZPIECZENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 r. PFR S.A. posiadał:

1. Zobowiązania warunkowe w postaci weksla własnego „in blanco”:
Zobowiązanie Spółki wynika z podpisania z Ministerstwem Rozwoju umowy na przeprowadzenie Pilotażu Programu Dobry Pomysł. 
Przedmiotem zobowiązania w ramach podpisanej umowy jest weksel własny „in blanco”. Wartość sumy wekslowej w ramach tego 
zobowiązania nie może być wyższa niż 1 976 250,00 zł.

2. Poręczenie udzielone spółce Operator Chmury Krajowej w kwocie 395 860 000,00 zł:
Poręczenie dotyczy zobowiązań OChK wynikających z Umowy Gwarancji udzielonej przez PKO BP. Poręczenie jest do kwoty 
100 000 000 USD (słownie dolarów amerykańskich: sto milionów 00/100), tj. 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) kwoty gwarancji, 
przy czym kwota poręczenia ulega obniżeniu proporcjonalnie po redukcji kwoty gwarancji.

3. Poręczenie udzielone spółce PESA:
W 2021 roku PFR S.A. udzielił poręczenia za gwarancje dobrego wykonania oraz gwarancje zwrotu zaliczki wystawione na zlece-
nie spółki portfelowej funduszu, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza PFR S.A., w związku z kontraktami realizowa-
nymi przez ten podmiot. Wartość poręczenia wynosi niespełna 188,5 mln zł. Poręczenie udzielone zostało częściowo 23 kwietnia, 
a częściowo 10 maja 2021 r.

4. Poręczenie udzielone spółce Ferrum S.A.:
W 2019 roku PFR S.A., PKO BP i Ferrum S.A. podpisały umowę poręczenia i wsparcia, która związana była z udzieleniem przez PKO 
BP na rzecz Ferrum kredytu obrotowego odnawialnego w łącznej kwocie do 61 mln zł. Zgodnie z treścią umowy PFR S.A. zobowiązał 
się do poręczenia za wszelkie zabezpieczone wierzytelności Ferrum S.A. względem PKO BP do maksymalnej kwoty 18 mln zł (porę-
czenie to już wygasło) oraz pokrycia niedoboru (deficytu) środków w odniesieniu do wyszczególnionych kosztów i zobowiązań 
po stronie Ferrum S.A. do maksymalnej kwoty 61 mln zł – zobowiązanie to dalej jest w mocy. Z tytułu udzielenia poręczenia oraz 
wsparcia na rzecz Ferrum S.A. PFR S.A. otrzymuje od spółki wynagrodzenie.

34. USTANOWIONE ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

1. Zgodnie z umowami zawartymi w dniu 17 listopada 2014 r. oraz w dniu 12 lutego 2015 r. między Spółką a Bankiem Polska Kasa 
Opieki S.A. Spółka ustanowiła zastaw na udziałach PFR S.A. w PPP Venture Sp. z o. o. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wyso-
kości 118 341 000,00 zł.

2. Zgodnie z umową zawartą w dniu 30 maja 2017 r. między Spółką a Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 
Spółka ustanowiła zastaw finansowy i rejestrowy na 33 596 165 szt. akcji Pekao S.A. (12,80%), których wartość na dzień 31 grud-
nia 2021 r. wynosiła 4 098 732 252,00 zł.

35. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH

35.1. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Działalność Spółki narażona jest, między innymi, na następujące rodzaje ryzyka wynikające z posiadania instrumentów finansowych:

 ■ Ryzyko kredytowe;

 ■ Ryzyko płynności;

 ■ Ryzyko rynkowe.

Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę, w tym identyfikację i ana-
lizę ryzyk, na które Spółka jest narażona, określenie zasad pomiaru i kontroli. Zasady i procedury zarządzania ryzykiem podlegają 
regularnym przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków rynkowych i zmian w działalności Spółki. W zakres zarządzania 
ryzykiem wchodzi także zarządzanie ryzykiem części aktywów Funduszy, którymi to aktywami zarządza Spółka.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia straty finansowej przez Spółkę w sytuacji, kiedy strona instrumentu finansowego 
nie spełnia obowiązków wynikających z umowy. Ryzyko to występuje zarówno bezpośrednio w Spółce i dotyczy umów inwesty-
cyjnych podpisanych przez Spółkę we własnym imieniu, jak i pośrednio poprzez Certyfikaty Inwestycyjne, za którymi stoi portfel 
inwestycji dokonywanych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Funduszy. Ryzyko kredytowe związane jest przede wszystkim z dłuż-
nymi instrumentami finansowymi. Celem zarządzania ryzykiem jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem 
jakości i wartości portfela wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek oraz innych inwestycji w dłużne instrumenty finansowe. 
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Ryzyko kredytowe jest przedmiotem szczegółowej analizy każdego wniosku inwestycyjnego. Spółka dąży do ograniczenia ryzyka 
kredytowego poprzez odpowiednią strukturyzację transakcji.

W odniesieniu do instrumentów dłużnych udzielonych w ramach programów rządowych Tarczy Finansowej nie identyfikuje się 
ryzyka kredytowego z uwagi na fakt, że to Skarb Państwa ponosi wyłączny koszt i ryzyko programów rządowych Tarczy Finan-
sowej, na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy o SIR oraz Dokumentów Programu Tarczy.

Ryzyko płynności
Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudności w spełnieniu przez Spółkę obowiązków związanych ze zobowiązaniami 
finansowymi, które rozliczane są w drodze wydania środków pieniężnych lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynno-
ścią przez Spółkę polega na zapewnianiu, aby w możliwie najwyższym stopniu Spółka posiadała płynność wystarczającą do regu-
lowania wymagalnych zobowiązań, zarówno w normalnej, jak i kryzysowej sytuacji, bez narażania na niedopuszczalne straty lub 
podważenie reputacji Spółki. W tym celu Spółka na bieżąco monitoruje przepływy pieniężne oraz wykonuje prognozy płynności 
i zapewnia środki pieniężne w kwocie wystarczającej dla pokrycia oczekiwanych wydatków operacyjnych i bieżących oraz długo-
terminowych zobowiązań inwestycyjnych, utrzymując odpowiednie środki na lokatach bankowych w strukturze czasowej dopa-
sowanej do struktury zobowiązań, przy zachowaniu buforów elastyczności.

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowych, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe, płynność rynków kapi-
tałowych, będą wpływać na wyniki Spółki, wartość posiadanych instrumentów finansowych oraz możliwości wyjścia z inwestycji. 
Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na ryzyko rynkowe w akcep-
towalnych granicach, przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy zwrotu z inwestycji. Spółka zarządza tym ryzykiem 
zarówno w stosunku do umów inwestycyjnych zawartych bezpośrednio przez Spółkę, a także w stosunku do umów inwestycyj-
nych zawieranych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Funduszy, których częścią aktywów zarządza. 

a) Ryzyko walutowe
W chwili obecnej Spółka nie jest w materialny sposób narażona na ryzyko walutowe. Inwestycje, zarówno te dokonane bezpo-
średnio przez Spółkę, jak i te dokonane pośrednio poprzez Fundusze, są dokonane w PLN, planowane przyszłe przepływy pie-
niężne planowane są również w PLN. W przypadku projektów charakteryzujących się generowaniem części przepływów w walucie 
obcej Spółka minimalizuje ryzyko walutowe poprzez odpowiednią strukturyzację transakcji oraz uwzględnianie ryzyka waluto-
wego w modelach będących podstawą oceny projektów inwestycyjnych:

 ■ odpowiednie ukształtowanie struktury aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych;

 ■ zawieranie kontraktów terminowych forward na zakup/sprzedaż waluty;

 ■ stosowaniem pochodnych instrumentów zabezpieczających typu forward, swap.

b) Ryzyko stopy procentowej
Działalność Spółki, zarówno w przypadku inwestycji dokonywanych bezpośrednio przez Spółkę, jak i tych dokonywanych pośred-
nio poprzez Fundusze, gdyż te wpływają na wartość posiadanych przez Spółkę Certyfikatów Inwestycyjnych, jest nierozerwal-
nie związana z długoterminowymi inwestycjami, z których część jest w naturalny sposób narażona na ryzyko stopy procentowej, 
poprzez ustalenie stałej stopy zwrotu z inwestycji. Ryzyko to może się materializować poprzez nieosiągnięcie zakładanej premii 
za ryzyko w stosunku do stopy wolnej od ryzyka. Spółka dąży do ograniczenia tego ryzyka poprzez uwzględnianie tego ryzyka 
w strukturze transakcji lub odpowiednich klauzulach pozwalających na renegocjowanie zwrotu z inwestycji w przypadku zaist-
nienia określonych przesłanek.

Ryzyko stopy procentowej może również zmaterializować się poprzez wzrost kosztów odsetkowych wynikający z pożyczki udzie-
lonej przez PKO BP opartej o zmienne oprocentowanie. Ryzyko to częściowo kompensowane jest poprzez odpowiednią dywer-
syfikację lokat oraz zarządzanie terminami zakładanych lokat. Dodatkowo w przypadku istnienia przesłanek do podwyżki stóp 
procentowych lokaty zakładane są na krótsze terminy.
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35.2. Charakterystyka instrumentów finansowych

stan na 31.12.2021

Portfel Charakterystyka (ilość)
Wartość  

bilansowa
Warunki i terminy wpływające 
na przyszłe przepływy pieniężne

Aktywa finansowe 
dostępne 
do sprzedaży:

Certyfikaty inwestycyjne 8 567 372 006,52 -

Akcje Bank Pekao S.A. 4 098 732 252,00 -

Akcje Mabion S.A. 5 554 539,90 -

Akcje PGG S.A. 230 886 000,00 -

Akcje MTG S.A. 56 857 583,24 -

Obligacje Skarbu Państwa 1 060 187 062,40 obligacje OK0423 o wartości 
nominalnej 1 107 592 tys. zł z datą 
wykupu 25.04.2023 r.

Pożyczki 
udzielone 
i należności 
własne:

Pożyczka udzielona PPP Venture Sp. z o.o. 10 084 083,15 stałe 10%

Pożyczka udzielona PAR S.A. 209 091,51 stałe 3,4%

Pożyczka udzielona MDR Inwestycje 30 238 356,16 stałe 5%

Subwencje finansowe udzielone w ramach 
programu rządowego TF MMŚP 1.0

18 987 168 267,29 nieoprocentowane

Subwencje finansowe udzielone w ramach 
programu rządowego TF MMŚP 2.0

7 103 091 817,42 nieoprocentowane

Pożyczki udzielone w ramach programów 
rządowych TF dla dużych firm i LOT

4 555 070 062,94 zmienne 075%-2,25%

Lokaty terminowe 5 472 659 332,14 -

Środki pieniężne na rachunku bieżącym 177 915 765,24 -

Obligacje PFR Nieruchomości S.A.  10 340 126,66 obligacje zwykłe na okaziciela 
z terminem wykupu: seria 
2A - 19.10.2022, seria 2B - 
29.12.2022, WIBOR 6M + 2,5%

Obligacje Trenino Holding Sp. z o.o. 75 672 459,64 obligacje dyskontowe imienne 
z terminem wykupu 31.12.2026 roku, 
efektywnie oprocentowanie wynosi 9%

Obligacje PFR Porty Sp. z o.o. 320 430 058,85 obligacje zwykłe imienne z terminem 
wykupu 19.04.2029, WIBOR 3M + 4%

Zobowiązania 
finansowe:

Otrzymana pożyczka na zakup akcji 1 724 961 065,52 WIBOR 3M + marża (od 1,67% 
do 1,75%), marża zależna jest 
od wysokości wkładu własnego 
i wartości wskaźnika pokrycia

Wyemitowane obligacje własne 74 470 363 792,62 stałe 1,30%-2,0%
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stan na 31.12.2020

Portfel Charakterystyka (ilość)
Wartość  

bilansowa
Warunki i terminy wpływające 
na przyszłe przepływy pieniężne

Aktywa finansowe 
dostępne 
do sprzedaży:

Certyfikaty inwestycyjne  2 800 331 000,63 -

Akcje Bank Pekao S.A. 2 052 725 742,60 -

Akcje PGG S.A. 230 886 000,00 -

Pożyczki 
udzielone 
i należności 
własne:

Pożyczka udzielona PPP Venture Sp. z o.o. 9 347 480,80 stałe 7,2%

Pożyczka udzielona PAR S.A.  200 000,00 stałe 3,4%

Subwencje finansowe udzielone w ramach 
programu rządowego TF MMŚP 1.0

 60 521 942 990,91 nieoprocentowane

Pożyczki udzielone w ramach programów 
rządowych TF dla dużych firm i LOT

 2 448 165 717,30 zmienne 0,75%-2,25%

Lokaty terminowe  1 513 500 000,00 zmienne 0,02%-2,75%

Środki pieniężne na rachunku bieżącym 776 638 126,99 -

Obligacje PFR Nieruchomości S.A.  10 188 000,00 obligacje zwykłe na okaziciela 
z terminem wykupu: seria 
2A - 19.10.2022, seria 2B - 
29.12.2022, WIBOR 6M + 2,5%

Obligacje Trenino Holding Sp. z o.o.  69 424 269,30 obligacje dyskontowe imienne 
z terminem wykupu 31.12.2026 roku, 
efektywnie oprocentowanie wynosi 9%

Obligacje PFR Porty Sp. z o.o.  305 555 566,52 obligacje zwykłe imienne z terminem 
wykupu 19.04.2029, WIBOR 3M + 4%

Zobowiązania 
finansowe:

Pożyczka udzielona przez Powszechną 
Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. 
na zakup akcji Pekao S.A.

 1 823 718 754,47 WIBOR 3M + marża (od 1,5% do 1,75%), 
marża zależna jest od wysokości 
wskaźnika pokrycia i wkładu własnego

Wyemitowane obligacje własne  65 818 094 270,81 stałe 1,38%-2,0%

35.3. Informacje na temat ryzyka stopy procentowej
Na dzień bilansowy portfel dłużnych instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

Instrumenty finansowe: 31.12.2021 31.12.2020

- o stałej stopie procentowej

Aktywa finansowe:

Obligacje Trenino Holding Sp. z o.o.  75 672 459,64  69 424 269,30 

Lokaty terminowe  146 000 000,00  363 500 000,00 

Obligacje SP  1 060 187 062,40  - 

Pożyczka udzielona  40 531 530,82  9 347 480,80 

- o zmiennej stopie procentowej

Aktywa finansowe:

Obligacje PFR Porty Sp. z o.o.  320 430 058,85  305 555 566,52 

Obligacje PFR Nieruchomości S.A.  10 340 126,66  10 188 000,00 

Zobowiązania finansowe  1 724 961 065,52  1 823 718 754,47 

W nocie nie wykazano instrumentów finansowych powstałych w ramach obsługi przez PFR programów Tarczy Finansowej z uwagi 
na to, że Skarb Państwa ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją programów rządowych.



Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok 2021 | Dodatkowe informacje i objaśnienia

191Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021 Wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych

35.4. Informacje na temat ryzyka kredytowego
Maksymalne narażenie PFR na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących aktywów finansowych:

Aktywa finansowe: 31.12.2021 31.12.2020

Należności własne i pożyczki udzielone  446 974 175,97  384 327 316,62 

Środki pieniężne  169 079 758,08  398 362 358,82 

Należności handlowe  24 950 368,04  20 474 645,30 

 641 004 302,09  803 164 320,74 

W nocie nie zostały wykazane subwencje finansowe i pożyczki udzielone w ramach programów rządowych Tarcz Finansowych 
z uwagi na to, że Skarb Państwa ponosi wszelkie koszty i ryzyka związane z realizacją programów, w tym te wynikające z braku 
spłaty pożyczek i subwencji finansowych udzielonych w ramach programów.

36. KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

31.12.2021 31.12.2020

EUR  4,5994  4,6148 

USD  4,0600  3,7584 

GBP  5,4846  5,1327 

37. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ NA INNYCH WARUNKACH NIŻ 
RYNKOWE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI

Transakcje ze stronami powiązanymi nie są zawierane na warunkach innych niż rynkowe.

38. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie zaniechała żadnego rodzaju działalności.

39. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIEPEWNOŚCI CO DO MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

40. POZYCJE POZABILANSOWE

Nie dotyczy.
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41. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Paweł Borys 
Prezes Zarządu

Ewa Maciąg 
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bartłomiej Pawlak 
Wiceprezes Zarządu

Bartosz Marczuk 
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Fill 
Wiceprezes Zarządu
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Oświadczenie Zarządu PFR S.A.

Jednostkowy Raport Roczny PFR S.A. za rok 2021

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

Zarząd
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Krucza 50
00-025 Warszawa
(„Spółka”)

Działając w oparciu o  § 14 ust. 1 pkt 5) oraz pkt 6) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące 
i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”, Zarząd 
Spółki niniejszym oświadcza, że:

1. wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka,

2. wedle jego najlepszej wiedzy, wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy 
audytorskiej, zaś firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego 
i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wyko-
nywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Paweł Borys 
Prezes Zarządu

Bartłomiej Pawlak 
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenia Zarządu PFR S.A.

Bartosz Marczuk 
Wiceprezes Zarządu

Tomasz Fill 
Wiceprezes Zarządu
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