OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO

PPK - CZYM JEST DLA MNIE JAKO PRACOWNIKA

CELE I KORZYŚCI:
Przekazanie praktycznej
i merytorycznej wiedzy dotyczącej
Pracowniczych Planów
Kapitałowych.
Podczas szkolenia wiedza
przekazywana jest w sposób
zrozumiały i przystępny,
a przede wszystkim rzetelny
i niezależny dla każdego Uczestnika
PPK.
Na szkoleniu każdy Uczestnik
otrzyma wiedzę o PPK.
Każdy Pracownik uzyska rzetelną
wiedzę o możliwości złożenia
Deklaracji Rezygnacji z PPK i jakie
to ma znaczenie dla Pracownika.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
a.
b.

PROWADZĄCY:
Wykładowca Szkoły Giełdowej przy
Fundacji Giełdy Papierów
Wartościowych S.A w Warszawie
oraz Fundacji Warszawski Instytut
Bankowości. Wykładowca
Akademicki (Ekspert) na
Uczelniach z Podstaw Rynku
Kapitałowego. „Jak efektywnie
inwestować swoje oszczędności
„Ekspert PPK - Konsultant dla Firm.
Posiada Certyfikaty: PFR Portal S.A.
operatora PPK, Fundacji GPW S.A.
w Warszawie - dotyczący
wprowadzania PPK w Firmach/JST.
Posiada doświadczenie w
wdrażaniu PPK w JST oraz
szkoleniu Pracowników z
Pracowniczych Planów
Kapitałowych. Współpracuje z
wieloma podmiotami szkolącymi
Pracodawców oraz Jednostki
Samorządu Terytorialnego z
Pracowniczych Planów
Kapitałowych w wdrażaniu PPK,
Analizie Instytucji Finansowych.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

Czym jest PPK i dlaczego zostało wprowadzone w
życie oraz od kiedy obowiązuje w naszej
Gminie/Powiecie i od kiedy mnie obejmuje ?
System Emerytalny w Polsce - dlaczego bez
dodatkowego oszczędzania moja emerytura będzie
kiedyś niska .
Omówienie wskaźnika Zusowskiego - pokazanie jak
niska będzie emerytura w przyszłości i jakie to ma
skutki dla mnie .
Wpłaty do PPK ( zasady wpłat na przykładzie
wynagrodzenia brutto pracownika patrząc od
strony Pracodawcy i Pracownika).
Wpłaty od Skarbu Państwa - kiedy i na jakich
zasadach.
Wpłaty dodatkowe i ich wpływ na nasze
oszczędności.
Przykłady długoterminowego oszczędzania na
bazie PPK w tym korzyści dla budżetu domowego.
Wypłaty w PPK w tym warunki szczególne kiedy i na
jakich zasadach możemy skorzystać?
Dziedziczenie, Uposażenie oraz sytuacje losowe na
przykładzie.
Fundusze Zdefiniowanej Daty - W jaki sposób
Instytucja będzie dla mnie Zarządzała moimi
Aktywami. (Dlaczego jestem przypisany do
konkretnego FZD i jaka jest polityka inwestycyjna na
podstawie Ustawy?).
Dostęp do moich oszczędności - Aplikacja dla
Pracownika.
Ryzyko inwestycyjne jako aspekt zniechęcający po
stronie
Pracownika - neutralizacja obaw na podst.
Konkretnych przykładów z Inwestowania w życiu
codziennym.
Dlaczego Warto być w PPK? Lub złożyć deklaracje
odstąpienia?

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również
w formule on-line.
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne?

W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i
koordynator szkolenie przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby
Zamawiającego lub innym ustalonym miejscu.

Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3400 zł
netto zw. z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych
(zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w
terminie 14 dni.
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb
Zamawiającego,
Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1
trenera,
Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i
elektronicznej,
Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
Konsultacje poszkoleniowe.

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy
dowolnym miejscu wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali
urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy
swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali multimedialnej
(zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy
instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub
w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego.
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez
mikrofon lub czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia
w sesji pytań i odpowiedzi.
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez
przeglądarkę internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do
Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub głośniki.

Cena szkolenia onilne wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2500 zł netto zw. z
VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art.
43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.
Cena obejmuje:
•
•
•
•
•
•

Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb
Zamawiającego,
Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1
trenera,
Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej,
Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu,
Konsultacje poszkoleniowe.

