
 

 

 

Pracownicze plany kapitałowe w spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

Kraków 23.10.2019 r. Best Western Hotel Premier ul. Opolska 14a 

(godziny szkolenia 10:00 - 15:00) 

 

379,00 zł + VAT/os. 
W cenie szkolenia: (autorskie materiały szkoleniowe, przybory piśmiennicze, serwis kawowy, 

obiad w restauracji, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)  

 

 

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych będzie obowiązkowe w spółdzielniach 

mieszkaniowych od: 

 

- 01.07.2019 r.  (powyżej 250 pracowników); 

- 01.01.2020 r. (dotyczy to pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników),  

-  01.07.2020 r. (dotyczy to pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników),  

   - 01.01.2021 r.  (dotyczy to pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników), 

 

 

W programie szkolenia m.in.. : 

 

- Zasady tworzenia PPK w spółdzielniach mieszkaniowych.  
 

- Zasady uczestnictwa w ramach PPK w spółdzielniach mieszkaniowych 

     

  -  obligatoryjne członkostwo na start, 

      -  kto, kiedy i jak musi/może się zapisać, 

      -  wystąpienie z PPK. - konsekwencje, 

      -  co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy, 

      - sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód, 

 

- Jak spółdzielnia może zrezygnować z PPK 
 

Wykładowca : Pan Dariusz Wociór 

 radca prawny, wieloletni pracownik dużej spółdzielni mieszkaniowe w Warszawie (PRAKTYK), 

zajmujący się obsługą prawną spółdzielni i wspólnot. Pisze i opracowuje dokumenty wewnętrzne w 

spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach tj. statuty, regulaminy, uchwały i umowy. Absolwent 

wydziału Prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubinie. Ukończył Studia Przygotowania 

Pedagogicznego i posiada uprawnienia do nauczania. W 2010 r. uzyskał licencję zawodową w zakresie 

zarządzania nieruchomościami. Autor publikacji z zakresu prawa spółdzielczego m.in. Rzeczpospolita i 

wydawnictwo CH Beck. Doświadczony i lubiany wykładowca. 

 

 

 

 



 

 

Program Szkolenia : 

 

1. Zasady tworzenia PPK w spółdzielniach mieszkaniowych 

 

2. Co spółdzielnia mieszkaniowa jako pracodawca musi wiedzieć o PPK 

 

a) kiedy i dla jakich spółdzielni obowiązek utworzenia, 

 -  ustawowe terminy, 

 -  możliwości zwolnienia, 

b)  procedura tworzenia PPK, 

c)  dwa rodzaje umów tworzących łącznie PPK w spółdzielni mieszkaniowej, 

d)  wpłaty do PPK, 

e)  inne dopłaty w ramach PPK, 

f)   niezbędne kroki do utworzenia PPK, 

g)  czym kierować się wybierając usługodawcę PPK, 

h)  skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK, 

i)   obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy, 

j)  rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK. 

 

2. Zasady uczestnictwa w ramach PPK w spółdzielniach mieszkaniowych: 

 

a) obligatoryjne członkostwo na start, 

b) kto, kiedy i jak musi/może się zapisać, 

c) wystąpienie z PPK. - konsekwencje, 

d) co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy, 

e) sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód, 

f) kiedy i jak można dysponować środkami z PPK, 

- przed 60 rokiem życia, 

- po przekroczeniu 60 roku życia 

 

4. Los środków w PPK w spółdzielniach mieszkaniowych 

 

a) rodzaje wpłat, 

b) zachęty do inwestowania od państwa, 

c) zasady inwestowania, 

d) koszty zarządzania PPK – ustawowe limity, 

e) nadzór nad funkcjonowaniem PPK 

f) sankcje 

 

5. Pracownicze plany kapitałowe a pracownicze programy emerytalne 

 

6. Jak spółdzielnia może zrezygnować z PPK 

 

7. Podsumowanie 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formularz Zgłoszeniowy 

Pracownicze plany kapitałowe w spółdzielniach mieszkaniowych. 

Termin szkolenia 23 października 2019 r. godzina 10:00 – 15:00 

Miejsce szkolenia 
Kraków, Best Western Hotel Premier 

 ul. Opolska 14a 

Cena szkolenia 379 zł + VAT 

Państwa dane  rozliczeniowe: 

Nazwa spółdzielni/firmy: 
 

 

Adres:  

NIP:  

Forma płatności Przelew po otrzymaniu faktury  

Osoby zgłaszane na szkolenie 

Lp. Imię i Nazwisko: Stanowisko: 
Telefon bezpośredni 

do osoby zgłaszanej: 

Adres email do osoby 

zgłaszanej: 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

3. 
 

 
   

4.     

5.     

6.     

 
…….……………. 

Data i podpis 

 

Przy zgłoszeniu  minimum 2 osób – 5% rabatu ! 

Zgłoszenie przez stronę www.kcrp.pl – dodatkowe 5% rabatu ! 

 

Zgłoszenia proszę przesyłać faksem na numer (32) 700 79 19 lub mailowo na adres biuro@kcrp.pl 

 


