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ZAPROSZENIE 
 

Związek Powiatów Polskich wraz PFR TFI  

zapraszają na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom 

jednostek samorządu terytorialnego  
 

„Pracownicze Plany Kapitałowe  

w samorządach: zasady, wdrożenie, obsługa” 
 

które odbędzie się 

22 września 2020 roku o godz. 10:00 
 

Zgodnie z harmonogramem jednostki samorządu terytorialnego rozpoczną wdrażanie programu 

z początkiem przyszłego roku. Dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania.  

Szkolenie będzie doskonałą okazją do tego, aby poznać zasady programu z perspektywy pracodawcy 

i pracownika, obowiązki z niego wynikające, proces wdrożenia, model współpracy z instytucją finansową, 

a także uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praktycznych aspektów uruchomienia i obsługi PPK. 

Zachęcamy Państwa do zadawania pytań już teraz na adres e-mail: szkolenia@pfrtfi.pl Eksperci PFR TFI 

odpowiedzą na nie podczas spotkania. 

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności do  

osób odpowiedzialnych za uruchomienie PPK, którymi najczęściej są sekretarze, skarbnicy, a także władze 

samorządowe.  

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są 

Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

 

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego pod linkiem: 

https://bit.ly/2Q8QGKL 

Po wypełnieniu formularza przesłana zostanie informacja o zakwalifikowaniu się na szkolenie. Na dzień 

przed szkoleniem osoby wcześniej zarejestrowane otrzymają link do szkolenia. 

 

Na zgłoszenia oczekujemy do 18 września 2020 roku. 

Serdecznie zapraszamy! 
 

  

Prezes Zarządu 

Związku Powiatów Polskich 

 

Andrzej Płonka 

mailto:szkolenia@pfrtfi.pl
https://bit.ly/2Q8QGKL


 

 

PROGRAM 

Szkolenie online 
„Pracownicze Plany Kapitałowe w samorządach: zasady, wdrożenie” 

 

22 września 2020 r. 

 

10.00 / Rozpoczęcie 
 

 

/ Czym są PPK? 
 

/ Kto wpłaca na PPK i ile można zyskać? Kalkulator kosztów pracodawcy w związku 

z finansowaniem wpłat i potencjalnych oszczędności dla pracowników, przykładowe 

zestawienie wpływu wpłat do PPK na wynagrodzenie netto pracownika 
 

/ Zasady działania PPK 
 

/ Rola samorządu w organizacji wdrożenia PPK 
 

/ Obowiązki samorządu jako pracodawcy 
 

/ Harmonogram wdrożenia PPK w samorządzie 
 

/ Jak przygotować się do wdrożenia? 
 

/ Szacowanie wartości zamówienia 
 

/ Jak inwestowane są środki zgromadzone w PPK? 
 

/ Wsparcie w zakresie obsługi PPK 
 

/ Oferta PFR TFI 
 

/ Sesja pytań i odpowiedzi 

12.00 / Zakończenie 

 

 

 

 

PRELEGENTKA 

KATARZYNA CHMIELAK, DYREKTOR DEPARTAMENTU OPERACJI I ROZWOJU 

PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH, PFR TFI  

W PFR TFI odpowiada za rozwój PPK i współpracę z Klientami oraz koordynuje pracę zespołu ds. 

PPK. Posiada bogate doświadczenie w zakresie operacyjnej obsługi funduszy inwestycyjnych – w tym 

pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE, a także grupowych programów 

oszczędnościowych. Odpowiadała za organizację współpracy z pracodawcami (m.in. tworzenie 

i dostarczanie procedur obsługowych, szkolenia), a także za procesy obsługowe po stronie agenta 

transferowego. Z sukcesem wdrożyła PPE dla około 200 klientów.  


