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Wyniki subfunduszy PPK Millennium TFI 

na koniec 2021 roku 

Poza stanem portfela, który jest na bieżąco monitorowany przez 

uczestników PPK za pośrednictwem platformy STI24, drugim 

najczęstszym zadawanym przez pracowników pytaniem jest 

pytanie o wyniki. Zawsze aktualne wyceny subfunduszy dostępne 

są  na naszej stronie internetowej w zakładce Oferta. 

Na podstawie wyników publikowanych przez wszystkie instytucje 

zarządzające pracowniczymi planami kapitałowymi z całą 

pewnością możemy się podzielić dobrymi informacjami –

subfundusze PPK Millennium TFI bardzo dobrze zakończyły 2021 

rok. Każdy z subfunduszy naszego portfela osiągnął stopę zwrotu 

powyżej średniej dla swojej grupy. Poniżej zestawienie 

wraz z rynkową pozycją (ranking Analizy Online portalu analizy.pl 

na dzień 28.01.2022) poszczególnych subfunduszy zdefiniowanej 

daty. Zestawienie nie obejmuje subfunduszu Millennium Emerytura 

2065 z uwagi na jego krótki okres działania, jego wyniki można 

natomiast śledzić wraz z pozostałymi. 

Millennium Emerytura 2025 +0,74%  5/19 

Millennium Emerytura 2030 +6,86%  2/19 

Millennium Emerytura 2035 +12,60%  3/19 

Millennium Emerytura 2040 +12,54%  4/19 
Millennium Emerytura 2045 +15,60%  6/19 

Millennium Emerytura 2050 +15,73%  8/19 

Millennium Emerytura 2055 +15,65%  7/19 

Millennium Emerytura 2060 +15,63%  6/19 

 

Wszystkie subfundusze znalazły się w pierwszej połowie tabeli 

wyników, a dwa z nich na podium rankingu, co jest bardzo dobrą 

informacją dla uczestników PPK. 

 

Dostęp do rachunków uczestników PPK 

w zasięgu ich ręki 

Rejestracja do STI24 i logowanie do serwisu MojePPK – dwie 

wyczekiwane funkcjonalności są już dostępne dla uczestników 

PPK. Podgląd i obsługa rachunków PPK stały się jeszcze prostsze, 

a osoby obsługujące programy po stronie kadr i płac mogą spać 

spokojnie – pracownik na pewno sobie z tym poradzi. Procesy 

rejestracji jak i logowania są krótkie i bardzo intuicyjne. 

Cieszymy się, że możemy podzielić się informacją o uruchomionej 

opcji automatycznej rejestracji pracowników. Dzięki współpracy 

z Blue Media wzbogaciliśmy się o kolejną funkcjonalność, a przy 

tym zdecydowanie ułatwiliśmy pierwsze logowanie wszystkim, 

którzy nie przekazali pracodawcy możliwości wykorzystania 

swoich danych kontaktu elektronicznego w celach związanych 

z obsługą PPK.  

Co należy zrobić? W panelu logowania wybrać opcję rejestracji, 

uzupełnić swoje dane, następnie dokonać zwrotnego przelewu na 

1 PLN (celem potwierdzenia przez bank tożsamości uczestnika). 

 

Uczestnicy PPK otrzymali również możliwość logowania 

w serwisie MojePPK za pośrednictwem profilu zaufanego. 

Po zalogowaniu uzyskają dostęp do informacji o zgromadzonych 

w programie środkach oraz do szczegółowych informacji 

o posiadanych rachunkach PPK. 

Szkolenia online dla nowych pracowników 

Millennium TFI wraz z Polskim Funduszem Rozwoju Portal PPK 

proponuje skorzystanie z bezpłatnych webinariów PPK dla nowo 

zatrudnianych pracowników. Webinaria takie są dedykowane 

osobom nowo zatrudnianym przez pracodawców, z którymi 

Millennium TFI ma zawarte umowy o zarządzanie PPK.  

Na czym polega współpraca? 

• Millennium TFI wraz z Polskim Funduszem Rozwoju 

organizuje raz w miesiącu (częstotliwość będzie zależna 

od ilości zgłoszeń) począwszy od marca 2022 r. 

cykliczne certyfikowane szkolenia dla nowo 

zatrudnionych pracowników. 

• Otrzymujecie Państwo jeden link, który umożliwia 

pracownikom zarejestrowanie się na szkolenia (ten sam 

link służy do rejestracji na wszystkie umówione terminy 

szkoleń). 

• Po rejestracji, pracownik otrzymuje na swój adres e-mail 

link, umożliwiający wzięcie udziału w webinarium. 

• Jeżeli pracownik wziął udział w spotkaniu online – na 

wskazany adres e-mail otrzymuje od PFR Portal PPK 

certyfikat potwierdzający jego uczestnictwo w szkoleniu, 

który następnie może przekazać pracodawcy. 

• Webinarium trwa około 45 minut i jest podzielone na 

dwie części. W tym czasie eksperci PFR Portal PPK 

w atrakcyjny sposób tłumaczą, na czym polega program, 

po stronie Millennium TFI przekazujemy pracownikom 

informacje, jak zalogują się do swoich rachunków PPK 

i co mogą zrobić poprzez portal STI24 w zakresie 

obsługi swoich oszczędności. Prowadzący webinarium 

odpowiedzą również na zadane przez uczestników 

pytania. 
Co zyskuje pracodawca?  

Przede wszystkim, kierując nowo zatrudnionych na szkolenie 

prowadzone przez Millennium TFI wraz z PFR Portal PPK, nie traci 

sam czasu i energii na informowanie pracowników o PPK. 

Dodatkowo, otrzymując od pracownika certyfikat ukończenia 

szkolenia, ma pewność, że prawidłowo spełnił obowiązek 

informacyjny, gdyż PFR Portal PPK jest ustawowo wskazany jako 

podmiot zajmujący się działalnością edukacyjną w zakresie PPK. 
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Ważne informacje: 

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, 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 (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi 

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. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji 

osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. 

Niniejszy materiał 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 ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania 

bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.  

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej  35% wartości swoich aktywów w papiery 

wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, 

państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. 

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla 

klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio 

w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” oraz „Informacje dla Inwestora”).  

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. 

Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte 

w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. 

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy. 


