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Twoja firma znajduje się w IV etapie? Nie 

zwlekaj podpisz umowę już teraz 

Firmom z etapów II i III pozostało niewiele czasu na wybranie 

odpowiedniej instytucji finansowej oraz podpisanie umowy 

o zarządzanie. Zgodnie z założeniami ustawy o PPK, 

27 października 2020 r. mija termin na zawarcie umowy.  

Niewiele czasu pozostało także do końca roku i rozpoczęcia 

ostatniego, IV etapu wdrożenia PPK. Od 1 stycznia 2021 r. 

obowiązkiem PPK zostaną objęte najmniejsze firmy, zatrudniające 

poniżej 20 pracowników oraz jednostki sektora finansów 

publicznych.  

Jednostki sektora finansów publicznych powinny zawrzeć 

umowę o zarządzanie do 26.03.2021 r., a umowę o prowadzenie 

do 10.04.2021 r. 

Pozostałe podmioty z IV etapu mają niewiele więcej czasu, 

umowę o zarządzanie powinny zawrzeć do 23.04.2021 r., 

a umowę o prowadzenie do10.05.2021 r. 

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby umowę o zarządzanie 

podpisać wcześniej. Takie rozwiązanie może okazać się korzystne 

zwłaszcza dla przedsiębiorców zarządzających kilkoma firmami, dla 

których PPK zostało już wprowadzone lub jest wprowadzane 

w ramach II i III etapu. Wielu naszych partnerów decyduje się na 

takie rozwiązanie łącząc obowiązek informacyjny oraz proces 
wdrożenia w celu zminimalizowania formalności, uproszczenia 

procesu wdrożenia. 

Jak oszczędzać? Wystarczy zostać! – 

wystartowała telewizyjna kampania promująca 

uczestnictwo w PPK 

Z początkiem października pod hasłem Ja zostaję! wystartowała 
kampania promująca PPK przygotowana przez Polski Fundusz 

Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów.  

27 października mija termin graniczny na zawarcie umowy 

o zarządzanie PPK dla firm z etapów II i III. W praktyce oznacza to, 

że w najbliższych tygodniach przed decyzją o pozostaniu 

w Pracowniczych Planach znajdzie się ok. 3,7 mln pracowników. 

Kampania w swoim założeniu ma odmienić sposób w jaki 

pracownicy postrzegają system długotrwałych oszczędności, 

pokazać, że inwestowanie w swoją emeryturę nie tylko może 

przynosić korzyści, ale jest także niezwykle proste, a oszczędzane 

pieniądze pozostają prywatną własnością.  

Twórcy postanowili poruszyć także aspekt emocjonalny, ukazując 

jak oszczędzanie może wpłynąć na przyszłość ludzi, zwłaszcza w 

obliczu tak niepewnych czasów, w których się znaleźliśmy.   

Za przygotowanie kampanii odpowiada Polski Fundusz Rozwoju 

i PFR Portal PPK we współpracy z Ministerstwem Finansów. 

Kampania swoim zasięgiem obejmie zarówno telewizję, radio jak 

i szereg działań w Internecie. Całość potrwa do 8 listopada 2020 r. 

Dyrektorzy Millennium TFI opowiadają o 

procesie wdrożenia PPK w nowym webinarze  

Decyzja dotycząca wyboru instytucji finansowych to ważna kwestia, 

budząca często wiele pytań. Dlatego wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom, przygotowaliśmy krótki materiał wideo, w którym 

dyrektorzy Millennium TFI dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem 

w pracy z partnerami przy wdrażaniu Pracowniczych Planów 

Kapitałowych.  

W sposób zwięzły i rzeczowy przybliżamy najważniejsze informacje 

dotyczące PPK, zwracamy uwagę na istotne kwestie przy wyborze 

partnera i wdrożeniu, a także przedstawiamy korzyści płynące 

ze współpracy z Millennium TFI oraz grupą Banku Millennium.  

Materiał wideo dostępny jest na stronie Millennium TFI w zakładce 

PPK.  

Millennium TFI w radiu WNET  

W pierwszy wtorek października, Krzysztof Kamiński, członek 

zarządu Millennium TFI, gościł na antenie radia WNET, przybliżając 

słuchaczom temat Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Odbiorcy audycji mogli posłuchać między innymi o procesie 

wdrażania się firm, korzyściach płynących z Pracowniczych Planów 

Kapitałowych zarówno dla pracownika jak i pracodawcy, 

czy odpowiedzialności, jaka ciąży na pracodawcy przy wyborze 

odpowiedniej instytucji.  

Krzysztof Kamiński podkreślił także, że w Millenium TFI koszty 

prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych są najniższe 

ze wszystkich podmiotów na rynku. Dodatkowo, z czasem maleją. 

Zachęcamy do zapoznania się z całym wywiadem dostępnym 

na stronie radia: WNET.fm.  

PPK in English – Essential Informations about 

PPK, pierwszy anglojęzyczny podcast 

dotyczący PPK już dostępny. 

Na portalu MojePPK został udostępniony pierwszy odcinek 

anglojęzycznego podcastu poświęconego podstawom 

Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Odcinek trwa około 10 minut. Dostępny jest na popularnych 

platformach podcastowych. MojePPK nieustannie poszerza swoją 

bazę materiałów dotyczących promocji Pracowniczych Planów 

Kapitałowych, nie tylko w języku polskim czy angielskim, ale także 

po ukraińsku. W planach jest także przygotowanie materiałów 

w językach tureckim oraz wietnamskim.  
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Ważne informacje: 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, 

o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy 

złotych polskich)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnym i na podstawie zezwolenia udzielonego przez 

Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Millennium PPK Specjalistyczny 

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: „Millennium PPK”) z wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty (dalej: „Subfundusze”), o których mowa w art. 39 Ustawy z dnia października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215) (dalej: „Ustawa PPK”), stanowi pracowniczy plan kapitałowy w rozumieniu Ustawy PPK. Millennium PPK 

został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1626. Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie 

informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych ponieważ mają wystandaryzowany charakter  i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb 

potencjalnych Uczestników.  

Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi 

zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 

2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących 

środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania 

interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie niniejszego dokumentu, Towarzystwo nie wskazuje także, iż 

jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie ma na celu oraz nie może 

być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dn ia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub 

objęcia.  

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym materiale, w szczególności podejmowania na jego podstawie decyzji  inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. 

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powinny być informacje znajdujące się w prospektach informacyjnych, 

statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które zawierają jednocześnie szczegółowe informacje 

o ryzykach związanych z inwestycją w Subfundusze, a które Towarzystwo udostępnia w języku polskim na swojej stronie internetowej millenniumtfi.pl. Zyski z inwestycji osiągane przez 

osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.  

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować 

część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. 

Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania 

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 

restrukturyzacji (tj. Dz. U. 2019 poz. 795 ze zm.). Niniejszy materiał służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty , w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do 

zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Niniejsze materiały są chronione prawem autorskim na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i przysługują wyłącznie Towarzystwu. 
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