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Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej
pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe
regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas
pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań,
które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale
również i pracownika.

Dla kogo?
Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarach: HR, kadry i
płace, finanse, księgowość.

Cele/korzyści:
Zapraszamy do udziału w intensywnym szkoleniu, prowadzonym przez
ekspertów EY, w ramach którego:
q

dowiesz się jak w praktyce, jako pracodawca, powinieneś przygotować
się do zmian?

q

jakie są obowiązki i procedury po stronie pracodawcy i jak wdrożyć
PPK w Twojej firmie?

q

jakie są możliwe rozwiązania alternatywne?

Szkolenie ma charakter praktyczny – liczba uczestników jest ograniczona,
a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Program
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) –
jakie są główne założenia i zasady
wprowadzenia w firmie?
q

ramy teoretyczne

q

zasady funkcjonowania

q

struktura składek

q

Podatki

Pracodawca a PPK – jakie są obowiązki i
wymagane procedury?
q

procedura tworzenia PPK

q

wybór usługodawcy

q

inwestowanie

q

bieżąca obsługa

q

odpowiedzialność karna

Pracownik a PPK – jakie ma prawa?
q

uczestnictwo w PPK i rezygnacja

q

korzystanie ze zgromadzonych
środków

q

dziedziczenie, rozwód

q

zmiana pracodawcy

PPK a możliwe rozwiązania
alternatywne.

I N F O R M A CJ E
organizacyjne
Miejsce i godziny
Warszawa, Centrum Szkoleniowe
EY Academy of Business, budynek Focus,
al. Armii Ludowej 26. Szkolenie odbywa się
w godz. 9:00-16:30.
►
►
►

Pełna oferta naszych szkoleń znajduje się
na stronie: academyofbusiness.pl
Promocje, nowości, wydarzenia:
www.facebook.com/EYszkolenia
Obserwuj EY Academy of Business na
LinkedIn i bądź na bieżąco

Wypełnij zgłoszenie on-line!

Cena
Koszt kursu stacjonarnego wraz
z materiałami wynosi 690 zł + 23% VAT.
Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem
kursu na podstawie faktury pro-forma. Po
dokonaniu płatności każdy uczestnik otrzyma
fakturę VAT.

Kontakt
Monika Kacprzykowska
tel. +48 789 407 575
Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

