
Szanowni Państwo, 
uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonej wnikliwej analizy instytucji finansowych, Władze 

Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum wraz z organizacjami związkowymi  podjęły decyzję 
o wyborze partnera zarządzającego Pracowniczym Planem Kapitałowym „PPK”. 

Zarządzanie środkami przeznaczonymi na cel emerytalny w ramach PPK powierzyliśmy 
NN Investment Partners TFI S.A. „NN IP TFI”. 

NN IP TFI jest firmą inwestycyjną będącą częścią NN Investment Partners, międzynarodowej globalnej 
firmy zarządzającej aktywami klientów indywidualnych i instytucjonalnych, obecnej w Europie, Ameryce, Azji 
oraz na Bliskim Wschodzie. NN IP TFI jest obecne na polskim rynku od 1997 roku. Od ponad 20 lat NN IP TFI 
współpracuje z polskimi i zagranicznymi pracodawcami w tworzeniu i prowadzeniu pracowniczych 
programów zabezpieczenia emerytalnego. Obecnie prowadzi ich ponad 1200.  

NN IP TFI jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce, już w 2012 r. wprowadziła do swojej oferty, 
tzw. fundusze cyklu życia, których sposób inwestowania dopasowany jest od wieku Uczestników. Są to 
obecnie najczęściej wybierane w NN IP TFI fundusze w ramach oszczędzania z przeznaczeniem na przyszłą 
emeryturę. Fundusze o konstrukcji cyklu życia będą dostępne również w PPK prowadzonym dla UJ CM,  a NN 
IP TFI posiada już wieloletnie doświadczanie w ich zarządzaniu.  

Przy wyborze instytucji zarządzającej PPK  dla pracowników UJ CM nie bez znaczenia był również fakt 
oferowanych przez NN IP TFI narzędzi dedykowanych Uczestnikom Planu. NN IP TFI udostępni serwis 
internetowy nntfi24.pl oraz aplikację mobilną, które umożliwią stałe monitorowanie i zarządzanie 
środkami w PPK, jak również dedykowaną infolinię.   

Do Programu automatycznie zostaną zapisani wszyscy pracownicy w wieku 18-55 lat, o ile nie złożą 
stosownej rezygnacji.  Natomiast pracownicy, którzy ukończyli już 55. rok życia i chcą zapisać się do PPK  mogą 
samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek o przystąpienie. 

Wierzymy, iż oszczędności zgromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych przy współpracy z NN IP TFI 
staną się istotnym źródłem naszych przyszłych emerytur!  

Wszelkie dalsze informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco w ramach prac wdrożeniowych. 
po więcej informacji zapraszam serdecznie do odwiedzenia strony https://dso.cm-uj.krakow.pl/ppk/ 

Z wyrazami szacunku, 
Katarzyna Rzeszut-Tułacz 
Kierownik DSO CM 
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