
MATERIAŁ INFORMACYJNY 

WAŻNE I PILNE! 
AKTUALIZACJA PROCEDURY IPPK 

 

Szanowni Państwo! 
 
w celu zwiększenia bezpieczeństwa Aplikacji iPPK przed ryzykiem 
cyberataków, od dnia 01 kwietnia 2022 r. wprowadzamy nową 
funkcjonalność umożliwiającą dwuetapową autoryzację w procesie 
logowania się do Aplikacji iPPK. 
 
Oznacza to, że obok identyfikatora i hasła, które wprowadza 
użytkownik logując się do Aplikacji iPPK, będzie potrzeba 
wprowadzenia dodatkowo jednorazowego kodu autoryzującego 
proces. 



 
W załączonym Onepagerze znajdziecie Państwo szczegółowy opis 
procesu logowania się do Aplikacji iPPK opartego na dwuetapowej 
autoryzacji oraz informacje z jakich narzędzi skorzystać, w celu 
pobrania kodów autoryzacyjnych. 
 
W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się o różnego rodzaju 
cyberatakach na świecie. Wyciek danych do logowania m.in. z 
największych serwisów internetowych, spowodował, że coraz 
powszechniejsze staje się zastosowanie uwierzytelnienia 
dwuetapowego. 
 
W związku z powyższym zachęcamy Państwa do jak najszybszego 
aktywowania dwuetapowej autoryzacji w celu przejścia na 
bezpieczniejszy sposób logowania się do Aplikacji iPPK oraz 
zminimalizowania ryzyka dostania się do Aplikacji osób 
niepożądanych, a także ochrony danych Państwa Pracowników. 
 
Jednocześnie informujemy o zmianie w postanowieniach 
Regulaminu Aplikacji iPPK umożliwiającej informowanie 
Użytkowników Aplikacji o zmianach w treści Regulaminu poprzez 
komunikat zamieszczony w Aplikacji iPPK (przy każdym pierwszym 
logowaniu do Aplikacji iPPK, które następować będzie po dacie 
wejścia w życie zmienionego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany 
będzie przed zalogowaniem się do Aplikacji iPPK potwierdzić fakt 
zapoznania się ze zmienionym Regulaminem poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego checkboxu). Zalogowanie się do Aplikacji iPPK 
będzie możliwe dopiero po potwierdzeniu zapoznania się ze 
zmienionym Regulaminem w sposób opisany w zdaniu poprzednim. 
 
W związku z wprowadzeniem funkcjonalności dwuetapowej 
autoryzacji oraz możliwości informowania użytkowników Aplikacji 
iPPK o zmianie regulaminu na etapie logowania, została 
zaktualizowana: 

o Procedura wymiany danych za pośrednictwem Aplikacji 
iPPK - znajdziecie ją Państwo w następującej 
lokalizacji: tutaj 

o Regulamin Aplikacji iPPK - znajdziecie go Państwo w 
następującej lokalizacji: tutaj 

 
Zmieniona procedura oraz regulamin wejdą w życie w dniu 
01.04.2022 r. 
 
UWAGA! Zmiana procedury oraz regulaminu nie wpływają na 
dotychczasowy proces odprowadzania wpłat do PPK. 
 

https://www.pkotfi.pl/media_files/ffe2ea8b-2854-47e7-8238-ef27374eca1c.pdf
https://www.pkotfi.pl/media_files/b3f51cbd-06b8-4fea-a299-69f34ab62ffa.pdf
https://www.pkotfi.pl/media_files/71cba77e-1b0a-4151-bb22-c5b51c4fcc3f.pdf


Materiały informacyjne o PPK są załączone w treści niniejszego 
maila, w formie aktywnych linków. Prosimy kliknąć na zaznaczone 
w tekście słowa, aby je uaktywnić. 
 
 
Z poważaniem, 
Zespół ds. Obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych PKO TFI 

English version 

 
Materiał ma charakter informacyjny. Przed podjęciem ostatecznych 
decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem 
Informacyjnym danego funduszu oraz z dokumentem zawierającym 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID). Dane podane 
w materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego, jak również usługi 
doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji 
dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów 
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi, a także nie są formą świadczenia 
doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. 
 
Inwestycja w fundusze wiąże się z nabyciem jednostek 
uczestnictwa. Fundusz PKO Emerytura – sfio nie gwarantuje 
osiągnięcia założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania 
określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z 
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych 
środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych z 
inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszy 
wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio znajduje się w 
Prospekcie Informacyjnym dostępnym u dystrybutorów i na stronie 
internetowej www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-
do-pobrania/prospekty-informacyjne/ oraz Kluczowych 
Informacjach dla Inwestorów (KIID), dostępnych u dystrybutorów i 
na stronie www.pkotfi.pl pod linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-
pobrania/kiid/. Zarówno Prospekt Informacyjny, KIID dostępne są 
wyłącznie w języku polskim. 
 
Streszczenie praw inwestorów funduszu PKO Emerytura – sfio 
zostało zawarte w odpowiednich postanowieniach Prospektu 
Informacyjnego w rozdziale III Prawa Uczestników Funduszu, 
dostępnego na stronie internetowej www.pkotfi.pl, pod 
linkiem www.pkotfi.pl/dokumenty-do-pobrania/prospekty-
informacyjne/. Streszczenie praw inwestorów dostępne jest w 
języku polskim. 
 
Lista dystrybutorów dostępna jest pod numerem infolinii 801 32 32 
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80. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z treścią 
Prospektu Informacyjnego, KIID poszczególnych subfunduszy 
wydzielonych w ramach PKO Emerytura – sfio. Informacje o 
pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat 
dostępnej u dystrybutorów i na stronie internetowej www.pkotfi.pl, 
pod linkiem www.pkotfi.pl/tabela-oplat/. Ze  względu na skład 
portfela oraz realizowaną strategię zarządzania wartość jednostki 
uczestnictwa może podlegać umiarkowanej lub dużej 
zmienności. Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości 
swoich aktywów w instrumenty rynku pieniężnego emitowane, 
poręczane lub gwarantowane przez Narodowy Bank Polski lub Skarb 
Państwa. 
 
Opodatkowanie związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa 
Funduszy zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec 
zmianie w przyszłości. W celu ustalenia obowiązków podatkowych 
wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady 
prawnej. 
 
Prawa autorskie wynikające z niniejszego materiału przysługują PKO 
TFI SA. Żadna z części tego dokumentu nie może być kopiowana ani 
rozpowszechniana bez zgody PKO TFI SA. Materiał ten nie może być 
odtwarzany lub przechowywany w jakimkolwiek systemie 
odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym, optycznym lub innym, 
który nie chroni w sposób należyty jego treści przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby 
nieupoważnione lub działające z naruszeniem powyższych zasad 
bez zgody PKO TFI SA, wyrażonej w formie pisemnej, może być 
powodem wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. 
 
PKO TFI SA działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru 
Finansowego. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000019384. Kapitał zakładowy 18 460 400 złotych. NIP 526-17-88-
449. Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na 
indywidualne żądanie. 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest PKO TFI S.A. 
z siedzibą w  Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, telefon 
+48 22 581 23 32, biuro@pkotfi Jeżeli nie zamawiali Państwo 
niniejszej wiadomości lub chcecie odwołać wyrażoną zgodę, 
prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Towarzystwa pod 
adresem iod@pkotfi lub numerem telefonu +48 22 358 56 00 (koszt 
połączenia wg taryfy operatora). Pełna treść klauzuli informacyjnej 
znajduje się tutaj. 
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