
 

 

 

 

 

Program szkolenia 

 

„Pracownicze Plany Kapitałowe – poznaj nowe obowiązki pracodawców” 

 

 

 

Godzina Temat zajęć 

9.00  Powitanie uczestników i wprowadzenie 

9.00 – 10.30 
 

1) Podstawy prawne tworzenia PPK 
2) Podstawowe cechy PPK – czy uczestnictwo w systemie jest obowiązkowe? 
3) PPK a inne systemy oszczędzania pracowniczego 
4) Który pracodawca jest zobowiązany do wprowadzenia PPK? 
5) „Podmiot zatrudniający” – jak należy interpretować to pojęcie 
6) W jakich przypadkach nie ma obowiązku tworzenia PPK? 

Dyskusja i pytania 

10.30 – 10.45 Przerwa  

10.45 – 12.15 

 

 

1) PPK z punktu widzenia osoby zatrudnionej 
2) Kto został objęty systemem PPK? 
3) „Osoba zatrudniona” – jak należy interpretować to pojęcie 
4) PPK a szczególny status pracownika 
5) Czy pracownik może być objęty kilkoma PPK? 
6) Zasady rezygnacji z PPK – na jakich zasadach pracownik może się wycofać 
7) Zmiana podmiotu zatrudniającego a środki zgromadzone w ramach PPK 
8) Podział środków zgromadzonych w ramach PPK w przypadku rozwodu lub śmierci 
9) Zasady wypłaty środków zgromadzonych w ramach PPK 

Dyskusja i pytania 

12.15 – 12.30 Przerwa  

12.30 – 14.15 
 

1. PPK z punktu widzenia pracodawcy 
2. Procedura tworzenia PPK – obowiązki podmiotu zatrudniającego 
3. Wybór instytucji finansowej  
4. Terminy na ostateczne zawarcie umowy na etapie wdrażania PPK 
5. Forma umowy o zarządzanie PPK – obowiązkowe elementy umowy 
6. Skutki prawne niezawarcia umowy o zarządzanie PPK 
7. Umowa o prowadzenie PPK – terminy zawarcia 
8. Forma zawarcia umowy o prowadzenie PPK 
9. Obowiązkowe składniki umowy o prowadzenie PPK 
10. Skutki prawne niezawarcia umowy o prowadzenie PPK 
11. Kary za nakłanianie do rezygnacji z PPK i inne sankcje karne grożące podmiotowi zatrudniającemu  

Dyskusja i pytania 

14.15 – 14.30 Przerwa  

14.30 – 15.45 
 

1) Zasady dokonywania wpłat na PPK 
2) Wysokość obowiązkowej wpłaty osoby zatrudnionej  
3) Dobrowolna wpłata osoby zatrudnionej 
4) Uprzywilejowanie osób zatrudnionych 
5) Wysokość obowiązkowej wpłaty podmiotu zatrudniającego  
6) Dobrowolna wpłata podmiotu zatrudniającego 
7) Opłata powitalna i coroczne dopłaty Skarbu Państwa do PPK  
8) Rozporządzanie środkami z PPK 
9) Dokumentacja PPK 

Podsumowanie szkolenia w pytaniach i odpowiedziach 

15.45 Zakończenie szkolenia 

ZETOM-CERT 

ISO 9001 


