
 
  

                   Zapraszamy na szkolenie  
 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)               
- obowiązki pracodawcy związane z ich 

wdrożeniem i rozliczaniem 



 
 

 

      Dlaczego szkolenie jest właśnie dla Ciebie: 
 

Sam wiesz najlepiej, że nieznajomośd prawa szkodzi. Obowiązki oraz związana z nimi odpowiedzialnośd za 

podejmowane przez Ciebie decyzje, wymaga byś ciągle o tym pamiętał.  

 

Jesteś zobowiązany stosowad się do najaktualniejszych przepisów!  

W codziennym natłoku zadao, może Ci umknąd fakt, że danego dnia w życie wchodzi nowa regulacja prawna. 

Niestety nie zostaniesz zwolniony od jej stosowania, a konsekwencje powoływania się na stare przepisy mogą 

byd dotkliwe. 

Jeśli jesteś osobą odpowiedzialną za wdrożenie i funkcjonowanie PPK w firmie lub Twoim obowiązkiem jest 

naliczanie wynagrodzeo na potrzeby własne lub Klientów, koniecznie zapoznaj się z ofertą naszego szkolenia. 

 

Wskażemy Ci obowiązki jakie ciążą na pracodawcy lub zleceniodawcy związane z PPK. Omówimy kwestie 

informowania pracowników i zleceniobiorców w zakresie uczestnictwa, rezygnacji lub zmiany wysokości wpłat 

własnych. Zapoznamy Cię z wszelkimi zasadami rozliczania dokonanych wpłat na listach płac. 

 

Masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub rozterki? Nasz ekspert z pewnością Ci pomoże!   



 

 Program szkolenia:

1. PPK-a pracodawca / zleceniodawca: 
 

a. Dla kogo i od kiedy należy tworzyd PPK, 

b. Procedura wdrożenia PPK w firmie – jakie działania ma podjąd firma i do kiedy musi to zrobid, 

c. Umowy zawierane w związku z PPK: 

I. Umowa o zarządzenie PPK, 

II. Umowa o prowadzenie PPK, 

d. Obowiązki administracyjne i informacyjne leżące po stronie firmy, 

e. Obowiązki administracyjne i informacyjne w przypadku nowozatrudnionych pracowników i 

zleceniobiorców, 

f. Sankcje grożące za naruszenie ustawy PPK – jakie mogą byd koszty i kto ponosi odpowiedzialnośd za 

nałożone kary. 

 
 
 
 
 



2. Wpłaty na PPK: 
 

a. Wpłata na PPK pracodawcy/zleceniodawcy obowiązkowa i dobrowolna, 

b. Wpłata na PPK pracownika/zleceniobiorcy: 

I. Wysokośd wpłaty obowiązkowej podstawowej lub obniżonej, 

II. Zasady wnioskowania o obniżoną wpłatę podstawową lub zmiany jej wysokości, 

III. Zasady naliczania ostatecznej wysokości wpłaty podstawowej, 

IV. Wysokości i zasady wnioskowania oraz zmiany wysokości wpłaty dodatkowej, 

c. Wpłaty na PPK a zaliczka na podatek dochodowy, 

d. Zasady rozliczania wpłat na PPK w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w PPK przez pracownika / 

zleceniobiorcę, 

e. Wpływ wpłat na PPK na potrącenia z wynagrodzenia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Na kolejnej stronie znajdziesz szczegóły naszego szkolenia. 



 

 

 Szczegóły szkolenia:
           Wybierz najlepszą opcję dla siebie! 

 
WEBINAR 

 Nagranie dostępne przez 48 h po szkoleniu, 

 Autorskie materiały i certyfikat w formie 

pdf, 

 Wsparcie techniczne podczas szkoleo, 

 Możliwośd dyskusji za pomocą Czat-u, 

  Grupy powyżej 25 osób.  

 
 

 

CENA : 249,00 ZŁ +VAT 

SZKOLENIE 

 Nagranie dostępne przez 14 dni po szkoleniu, 

 Autorskie materiały i certyfikat w formie pdf, 

 Wsparcie techniczne podczas szkoleo, 

 Możliwośd dyskusji za pomocą mikrofonu 

 oraz czat-u, 

 Konsultacje mailowe z prowadzącym do 7 dni 

 po  szkoleniu, 

 Grupy do 25 osób.  

 
CENA: 349,00 ZŁ +VAT 

www.wektorwiedzy.pl 


