Szkolenie organizowane przez firmę WORKPROFIT Magdalena Świątek
Jak szybko, tanio i zgodnie z prawem wdrożyć PPK w Twojej firmie – warsztaty i konsultacje
Szkolenie przeznaczone jest: dla pracodawców, zarządzających, księgowych i kadrowych.
Data szkolenia: 30.10.2019r, w godz.. 9.00 – 14.00 (5 godz.)
Miejsce szkolenia: Wieluń
Cena szkolenia:
• 550 zł netto + VAT / osobę
• 450 zł netto + VAT / przy 2 i więcej osób z firmy
• 450 zł netto + VAT dla firm - klientów biura WORKPROFIT
Prowadzący:
Warsztaty poprowadzi osoba mająca za sobą pierwsze wdrożenia w
firmach zatrudniających powyżej 250 osób
Szkolenie obejmuje:
• zajęcia dydaktyczne (prowadzone przez specjalistów),
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• serwis kawowy
Program szkolenia:
1. WSTĘP
- Podstawowe założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).
- Od kiedy PPK zaczną obowiązywać, kto i kiedy musi dostosować się
do nowych przepisów?.
- Wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK.
- Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których będą
gromadzone środki z PPK – koszty zarządzania i nadzór.
2. OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW - Procedury
- Sporządzenie dokumentacji potwierdzajacej prowadzenie konsultacji z
przedstawicielami załogi w sprawie wyboru instytucji finansowej,
która poprowadzi i będzie zarządzała PPK w firmie.
- Sporządzenie dokumentacji firmowej określającej zasady oceny ofert
PPK przedstawione przez instytucje finansowe.
- W celu spełnienia obowiązku informacyjnego zorganizowanie spotkań
w firmie z instytucjami finansowymi, które oferują PPK i wybór
własciwych ofert.
- Sporządzenie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie porozumienia
między Pracodawcą a przedstawicielami załogi co do wyboru
instytucji finansowej, o której mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych lub też
stwierdzających brak takiego porozumienia.

3. PPK Z PUNKTU WIDZENIA ZATRUDNIONYCH.
- Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak wygląda
rezygnacja z PPK.
- Podział środków w przypadku rozwodu lub śmierci.
4. PODSUMOWANIE
- PPK benefit pracowniczy czy kolejna danina publiczna?
- Harmonogram wdrożeń PPK w firmie.
Zapisy na szkolenie: (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
•

Przyjmowne będą do dnia 28.10.2019r w siedzibie firmy WORKPROFIT Magdalena
Świątek, 98-300 Wieluń ul. Andrzeja Kmicica 16, lub:
- telefonicznie pod numerami 517 692 764, 690 212 192
- email: rekrutacja@workprofit.com.pl lub
piotr.olejnik@workprofit.com.pl

