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Instytucje finansowe prowadzące PPK bardzo wysoko oceniają współpracę z PFR Portal PPK 
 
Instytucje finansowe bardzo dobrze oceniają kompletność treści merytorycznych dotyczących PPK 
umieszczanych na portalu MojePPK.pl, a zdecydowana większość z nich jest bardzo zadowolona ze 
współpracy z PFR Portal PPK – wynika z badania IZFiA i IGTE. 
 
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które 
zrzeszają TFI i PTE, instytucje finansowe zarządzające środkami w ramach PPK, przeprowadziły badanie 
wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po kolejnych etapach wdrożenia programu, 
wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu. 
 
W ramach badania bardzo pozytywnie zaopiniowano funkcjonowanie portalu informacyjnego 
poświęconego programowi PPK. Na pytanie, jak państwo oceniają kompletność treści merytorycznych 
dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych umieszczanych na portalu MojePPK.pl, kierowanych 
do grup instytucji finansowych, pracowników i pracodawców, „bardzo dobrze” odpowiedziało aż 78,6% 
badanych, a „dobrze” 21,4%. 
 
– Bardzo mnie cieszy tak pozytywna ocena naszej pracy, szczególnie ze strony naszych partnerów. 
Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych i sprawdzonych informacji, edukowanie, wyjaśnianie i 
propagowanie najlepszych rozwiązań dla bezpieczeństwa Polaków oraz dbałość o ich spokój i 
zadowolenie po zakończeniu aktywności zawodowej. Dokładamy także wszelkich starań, aby wyjaśnić 
ich obawy i wątpliwości oraz wskazać korzyści płynące z udziału w programie. Dlatego ocena, jaką 
wystawili nam przedstawiciele instytucji finansowych, jest dla nas bardzo ważna – powiedział Robert 
Zapotoczny, prezes zarządu PFR Portal PPK. 
 
Wśród respondentów istnieje również wysoki poziom zadowolenia z kontaktów z PFR Portal PPK. Na 
pytanie o poziom satysfakcji ze współpracy z tą instytucją aż 92,5% badanych odpowiedziało, że jest 
on „bardzo dobry”, a jedynie 7,1% uznało współpracę za zadowalającą. 
 
– Jakość i poziom współpracy partnerów determinuje sukces prowadzonych przez nich projektów. 
Cenimy współpracę z PFR Portal PPK przy wprowadzaniu w Polsce zbiorowego systemu 
długoterminowych oszczędności. Wierzymy, że z upływem czasu nasze wspólne starania będą przynosić 
jeszcze lepsze efekty, zarówno w zakresie efektywności planów, jak i ich powszechności – tłumaczy 
Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE. 
 
Badanie „Wdrożenie PPK w II i III etapie” zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI 
w dniach od 22 lutego do 22 marca 2021 roku na próbie 14 instytucji finansowych, TFI i PTE, członkach 
ww. izb. 
 
Pełny raport z badania zostanie opublikowany 18 maja b.r. w serwisie internetowym IZFiA pod 
adresem: https://www.izfa.pl/raporty oraz w serwisie IGTE pod adresem: http://igte.pl/ekspertyza/. 
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