
  

 

 

Temat szkolenia:  

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA  

PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH 

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), co warto o nich wiedzieć i kto może skorzystać z PPK? 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program oszczędzania na emeryturę, który będzie 

wprowadzany sukcesywnie już od lipca 2019r.  Na środki gromadzone w ramach systemu składać się 

będą  zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa. 

Program jest obowiązkowy z punktu widzenia pracodawców, a jednocześnie dobrowolny dla 

pracowników.  

Decyzje, przed którymi staną pracodawcy i pracownicy warto rozważać już dziś.  

Wszystkie podmioty zatrudniające (pracodawcy) będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych 

(np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu). Powszechność systemu PPK nakłada 

na podmioty zatrudniające (pracodawców) szereg zobowiązań związanych z jego obsługą.  

Ważne jest odpowiednie zrozumienie założeń funkcjonowania programu PPK, aby poradzić sobie z 

wprowadzeniem i bieżącą obsługą programu. 



  

 

 

 Cel szkolenia:   

Przekazanie kompleksowej wiedzy w zakresie obowiązków pracodawcy, zasad rozliczania i 

dokumentowania Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

 Adresaci szkolenia:   

Pracodawcy i przedsiębiorcy - kierownicy, specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów 

księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników. 

 Termin  i godziny szkolenia:   

5 kwietnia 2019r., godz. 9.00-16.00 

 Miejsce:   

Wydz. Ekonomii i Pedagogiki ZPSB w Gryficach, ul. Piłsudskiego 34, Gryfice 

 Prelegenci: 

o Mec. Karolina Jankowska-Mazur  

o Mec. Maciej Nowakowski 

o Piotr Juszyński, Bank PKO BP Gryfice  

 Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 395 zł + 23%VAT  

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat 

ukończenia szkolenia 

  Zgłoszenie i informacje: 

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 26 marca 2019r. w dziekanacie Wydz. Ekonomii i Pedagogiki 
ZPSB w Gryficach (Anna Markowska, Katarzyna Buchuta) 
 

Adres: ul. Piłsudskiego 34, 72-300 Gryfice, I piętro, pok. 201 
tel. 91 38 77 098 
fax: 91 38 77 098 
e-mail: gryfice@zpsb.pl 

 

 Ramowy program 

9.00-10.30. Sesja I. Założenie i uczestnictwo w PPK – krok po kroku 

a) procedura wdrożeniowa 

– dla kogo należy założyć PPK 

– w jakim terminie należy założyć PPK 

– dla jakiej liczby osób zatrudnionych u pracodawcy należy założyć PPK 
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– porozumienie z załogą – Tak czy Nie 

– zasady uczestnictwa w PPK osób zatrudnionych u pracodawcy 

– możliwość rezygnacji z PPK 

Przerwa kawowa 

 

10.45-12.15. Sesja II. Pragmatyczne podejście do obowiązku prowadzenia PPK 

a) o obowiązku równego traktowania osób zatrudnionych 

b) zasady składania oświadczeń dotyczących PPK 

c) przystąpienia, rezygnacja i ponowny zapis do PPK 

d) obliczanie i odprowadzanie wpłat 

Przerwa kawowa 

 

12.30-14.00. Sesja III. Zakazy, sankcje i zwolnienia z obowiązku prowadzenia PPK 

a) zakazy i sankcje 

b) zwolnienia z obowiązku utworzenia PPK 

c) możliwości i rekomendacje 

d) dyskusja 

Przerwa na lunch 

 

14.30-16.00 Sesja IV.  Korzyści jakie płyną z PPK dla pracodawcy i pracownika 

a) Dlaczego warto oszczędzać na emeryturę? 

b)Rynek pracy w Polsce na przestrzeni najbliższych lat – poszukiwanie dobrych pracowników 

c)Korzyści płynące z PPK dla pracodawcy i pracownika 

d)Praktyczna obsługa PPK – to jednak jest proste! 

e)Obawy przed rynkiem kapitałowym 

Wręczenie certyfikatów 


