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Szanowni Państwo,
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium:

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
- kolejne etapy wdrażania do systemu PPK,
- procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa,
które odbędzie się w trybie online

15 września 2020 r. (wtorek), godz.10.00 - 15.00.
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Łukasz Pietruk – radca prawny.
Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne
certyfikaty ukończenia w formacie pdf.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33 / 81-70-433.
Koszt szkolenia-webinarium to 180 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni
po realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną.
Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników
i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań. Zainteresowanych
prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
szkolenia@ekspres.info
Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak
w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa
e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia.
Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej ekspres.info
Uwaga! Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od zachodzących zmian
w przepisach.
Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433.
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

43-360 BYSTRA , ul. Klimczoka 14
tel. 33/81-70-433 faks: 33/81-90-070
www.ekspres.info / e-mail: szkolenia@ekspres.info

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
- kolejne etapy wdrażania do systemu PPK,
- procedury i doświadczenia wynikające z uczestnictwa.
Program szkolenia :
1. Podstawy Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) - akty prawne, miejsce
w systemie prawnym.
2. Zagadnienie bezpieczeństwa pieniędzy w PPK.
3. Relacja pomiędzy PPK, a Kodeksem pracy i ustawami dotyczącymi ubezpieczeń
społecznych.
4. Podmioty objęte regulacjami – zakres i terminy wdrożeń do systemu PPK.
5. Wpływ przepisów tarcz antykryzysowych na wdrożenie do systemu PPK.
6. Udział podmiotów publicznych w PPK.
7. Obsługa PPK przez pracodawcę:
- obowiązki nałożone na pracodawcę,
- koszty zarządzania systemem u pracodawcy.
8. Charakterystyka systemu PPK - podział środków na część dłużną i udziałową, informacje
jakie powinien posiadać pracodawca.
9. Nowe pojęcia w systemie - nowe podejście do wynagrodzenia, wypłaty, wypłaty transferowej,
zwrotów środków.
10. Zagadnienia prawa cywilnego związane z umowami obecnymi w systemie PKK,
rodzaje umów, strony, wymogi formalne.
11. Umowa o zarządzanie PPK – zakres i kwestie problemowe.
12. Umowa o prowadzenie PPK – zakres i kwestie problemowe.
13. Obowiązki informacyjne po stronie pracodawcy i instytucji finansowej.
14. Zasady dotyczące wpłat dokonywanych do systemu PPK – podmiot finansujący,
wysokości, terminy i zasady rozliczania wpłat.
15. Wpływ PPK na wynagrodzenie – pobrania i potrącenia.
16. Deklaracja uczestnika PPK w zakresie rezygnacji – omówienie na podstawie dokumentu.
17. Udział środków publicznych, wpłata powitalna, dopłaty roczne.
18. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych – zakres informacji.
19. Zagadnienia szczególne: rozwód, unieważnienia małżeństwa, śmierć uczestnika PPK.
20. Zasady wypłaty zgromadzonych środków.
21. Ograniczenia związane z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK,
w szczególności regulacje dotyczące wypłaty, wypłaty transferowej i zwrotu środków.
22. Sankcje karne
23. Pytania i dyskusja.
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TRANSMISJA ONLINE – SZKOLENIE-WEBINARIUM

Termin szkolenia :

