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Prosimy o kierowanie wszelkich pytań bezpośrednio do doradców lub na adres mailowy: ppk@millenniumtfi.pl. 

Oszczędzanie na emeryturę – jak to zrobić? 

Część z nas na pewno pamięta obraz z 1999 roku, kiedy to 

wskutek przedstawianych propozycji OFE wyobrażaliśmy sobie 

życie pod palmami, snuliśmy plany o podróżach i o tym, 

co osiągniemy, jak bardzo odmieni się nasze życie po przejściu 

na emeryturę. Reforma systemu emerytalnego obudziła wielu 

dotąd niezastanawiających się nad przyszłymi planami Polaków, 

wywołała emisję wielu reklam w telewizji czy dodatków 

w popularnej prasie. Z każdej strony OFE tchnęło wielkie nadzieje, 
radość i kolory w nasze dotychczasowe życie.  

Dziś po rozbudzonych w nas nadziejach i naszych wyobrażeniach 

pozostają tylko wspomnienia. Wielu na podstawie przykrych 

doświadczeń mówi o braku zaufania do kolejnych rządów 

sprawujących władzę w Polsce.  

 

Czy wynikiem tego są rezygnacje z PPK? Z pewnych dopłat 

i prywatnego zarządzania gromadzonymi oszczędnościami? Nasze 

obserwacje pokazują, że duża część pracowników, którzy mogliby 

korzystać z PPK przezornie tego nie robi. Ja już miałem dobre życie 

lub już nam obiecywali a później zabrali – gorycz płynąca 

z wypowiedzi i mnogość podobnych komentarzy uczestników 

naszych szkoleń obrazuje skalę problemu. 

Przypomnijmy więc – środki gromadzone w PPK trafiają 

na indywidualne rachunki uczestników tworząc prywatne 

oszczędności lokowane w wybrany subfundusz zarządzany przez 

wybraną instytucję finansową. Każdy z uczestników w dowolnej 

chwili może zarządzać swoim kontem poprzez dostęp internetowy 

do rachunku. Dodatkowo, w sytuacjach wyjątkowych może 

wypłacić zgromadzone oszczędności na warunkach określonych 

w ustawie (wypłata na cele mieszkaniowe lub w przypadku 

poważnego zachorowania). Co więcej, uczestnik w dowolnym 

momencie może wstrzymać dokonywanie wpłat do PPK jak 

również wznowić naliczanie i przekazywanie składek. 

 

Porównywanie PPK i OFE jest niesłuszną acz powszechną 

praktyką. Wiąże się z medialnym wspomnieniem i żalem. Decyzja 

o przystąpieniu bądź rezygnacji zawsze powinna być 

indywidualnym wyborem pracownika. Jako administrator 

pracodawcy udzielajmy informacji, kierujmy bezpośrednio do 

instytucji zarządzającej programem, wspierajmy pracownika 

informując o podejmowanych przez towarzystwo inicjatywach – 

szkoleniach czy dyżurach. 

 

 

TOP 5 w PPK – wracamy z warsztatami 

Warsztaty prowadzone przez ekspertów PFR Portal PPK 

przypadły do gustu administratorom obsługującym PPK w wielu 

firmach. Bardzo nas to cieszy, dziękujemy i informujemy, że 

wracamy. 

Te same tematy, nowe spostrzeżenia i jeszcze szersze grono 

uczestników. Od poniedziałku 23.05.2022, przez pięć tygodni 

będziemy spotykać się online z zainteresowanymi osobami licząc 

na aktywność i zaangażowanie. Warsztaty odbywać się będą 

o godzinie 13:00. Zarezerwujcie sobie czas, by być wtedy z nami. 

Linki dostępu do spotkań udostępniliśmy w zakładce Edukacja na 

naszej stronie internetowej. 

Szkolenia online dla nowych pracowników 

Zapraszamy na bezpłatne webinaria PPK dla nowozatrudnionych  

pracowników jak również dla pracowników, którym chcecie 

Państwo przypomnieć zasady działania programów, przekazać 

informacje w zakresie obsługi konta czy składanych dokumentów. 

Szkolenia są współorganizowane przez Millennium TFI oraz PFR 

Portal PPK, dlatego też możecie mieć pewność, że informacje 

przekazane pracownikom będą kompletne i zgodne z wymogami 

zapisanymi w ustawie. 
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 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. 

 

Jak skorzystać ze szkolenia? 

• Udostępnimy Państwu jeden link, który umożliwia 

pracownikom zarejestrowanie się na szkolenia. 

• Po rejestracji pracownik otrzymuje na swój adres e-mail 

link, umożliwiający wzięcie udziału w webinarium. 

• Jeżeli pracownik wziął udział w spotkaniu online – na 

wskazane podczas rejestracji adresy e-mail PFR Portal 

PPK prześle certyfikat potwierdzający uczestnictwo w 

szkoleniu pracownikowi oraz pracodawcy. 

 

Terminy najbliższych spotkań: 

09.06.2022 godz. 9:30 

20.06.2022 godz. 15:00 

 

Rejestracji pracownika można dokonać poprzez link, który 

w najbliższym czasie zostanie opublikowany na naszej stronie 

internetowej w zakładce edukacja. 
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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. 


