
664,20 zł (w tym 124,20 zł, tj. 23% Vat)

11 marca 2019r. w godzinach 9:00 - 14:00 
Hotel Pod Kluką,
ul. Kaszubska 22  

 540 zł (gdy przeznaczono środki publiczne 
zgodnie z ustawą o VAT)

Wszelkich informacji związanych 
ze szkoleniem udzielamy pod numerem 
telefonu:

1. Podstawy prawne tworzenia PPK
2. Cel utworzenia PPK
3. Pracownicze plany kapitałowe, a inne systemy ubezpieczeń i systemy oszczędzania
4. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
5. Podmioty zobowiązane do utworzenia PPK
6. Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK
7. Wybór instytucji finansowej
  • podpisanie umowy o zarządzanie PPK 
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK 
 • treść umowy o prowadzenie
 • terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK 
 • niedotrzymanie terminu podpisania umów
 • wzory dokumentów

8. Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty
9. Osoby objęte systemem PPK
 • uczestniczenie w kilku PPK
 • przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników

10. Wysokość składek odprowadzanych do PPK i sposób ich finansowania
 • składki obowiązkowe i sposób ich finansowania,
 • składki dobrowolne i sposób ich finansowania, 
 • dopłaty dla uczestnika PPK finansowane przez budżet państwa - zasady ich przyznawania, 
   termin odprowadzania składek do PPK. 

11. Zmiana instytucji finansowej 
 • wypowiedzenie umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę
 • wpływ zmiany pracodawcy na oszczędzanie w PPK
 • uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK
 • rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK
 • wznowienie dokonywania wpłat do PPK
 • złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat
 
12. Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK
13. Ustalanie podstawy wpłaty uczestnika PPK
14. Rozliczenia składkowo – podatkowe wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK
15. Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający
16. Obowiązki pracodawcy w zakresie składanych przez uczestników PPK wniosków oraz pobieranych składek:
  a) zmiana wysokości składki podstawowej lub dodatkowej ,
 b) rezygnacja ze składki dodatkowej uczestnika, 
 c) rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK,  
 d) złożenie wniosku o wznowienie wpłat do PPK 

17. Składki na PPK w raporcie rozliczeniowym ZUS RCA 
18. Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK:
 a) nabywanie prawa do wypłat z PPK
 b) dziedziczenie środków
 c) podział środków w wyniku rozwodu
 d) dysponowanie środkami po ukończeniu i przed ukończeniem 60 rokiem życia.
 e) możliwość wcześniejszej wypłaty środków (skutki podatkowe)

19. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK
20. Państwowy nadzór nad PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020

SŁUPSK, 11 MARCA 2020

W 2019 roku zaczęła obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Wprow-
adzenie postanowień ustawy następuje etapami, w zależności od liczby osób zatrudnionych u danego 
pracodawcy. Kolejne grupy zostaną nią objęte od 1 lipca 2020r. oraz 1 stycznia 2021r.
Obowiązek tworzenia PPK mają wszyscy pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej jedną osobę 
zatrudnioną podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pod pewnymi 
wyjątkami. 
Do decyzji pracodawcy należy wybór najkorzystniejszego dostawcy usług zarządzania PPK
Celem szkolenia jest przedstawienie zasad prowadzenia PPK oraz obowiązków pracodawcy z tym 
związanych, jak również uprawnień uczestników PPK.

Zygmunt Stanisławski - prawnik z dużym doświadczeniem, profesjonalnym przygotowani-
em, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy. Wykładowca potra�ący przekazać 
wiedzę od strony praktycznej, doskonale orientujący się w systemie pracy i obiegu 
dokumentów w zakładach pracy, autor wielu pisemnych opinii i opracowań prawnych. 


