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CEL 

Drogi Pracodawco,

jeśli reprezentujesz małą lub średnią �rmę, to zostało Ci niewiele czasu na przygotowanie się do wprowadzenia PPK,

przekonania pracowników do planów kapitałowych i zachęcenia ich do pozostania w programie.

Tymczasem, jak wynika z licznych badań, macie państwo wiele obaw dotyczących przede wszystkim natury organizacyjnej,

prawnej i podatkowej przedsięwzięcia. Zastanawiacie się też pewnie, jak skutecznie przekonać pracowników do pozostania

w PPK.

Zamierzamy Wam w tym pomóc. Zapraszamy na konferencję. Przedstawimy na niej praktyczne aspekty wdrożenia i

prowadzenia PPK w �rmach. Do współpracy przy wydarzeniu zaprosiliśmy ekspertów z PFR Portal PPK, PKO TFI i

Nationale-Nederlanden PTE, którzy podzielą się z Państwem swoimi doświadczeniami z wdrażania PPK w �rmach, które

ten obowiązek miały od lipca ubiegłego roku.

Podczas wystąpień nasi eksperci szczegółowo powiedzą o tym:

▪ jak operacyjnie wdrożyć PPK w �rmach,

▪ jakie są obowiązki pracodawcy,

▪ jak wybrać operatora,

▪ jak powinna wyglądać współpraca pracodawcy i �rmy obsługującej PPK,

▪ jak przekonać pracowników do pozostania w PPK. Zasady skutecznej komunikacji,

▪ jak wygląda inwestowanie środków i efektywne nimi zarządzanie.



A ponieważ, o czym świadczą kolejne badania, borykacie się Państwo w MSP z niedostatkiem kapitału, w drugiej części

eksperci KPK Programów Badawczych UE opowiedzą jak ten kapitał pozyskać z funduszy europejskich. Jakie programy i

konkursy są obecnie dostępne. Eksperci powiedzą o tym:

▪ jaka jest najbardziej aktualna oferta �nansowania innowacji w ramach Programu Komisji Europejskiej Horyzont2020,

▪ jak wykorzystać fundusze europejskie do wdrażania innowacji,

▪ gdzie szukać informacji i wsparcia w pozyskiwaniu środków,

▪ co to jest projekt „Innovation Coach”,

▪ co to jest program STEP i jak wspiera przedsiębiorców w procesie aplikowania o środki z funduszy europejskich.

Ta konferencja to także dobry moment na spotkanie i indywidualne rozmowy z ekspertami. By to Państwu umożliwić

przygotowaliśmy specjalne punkty konsultacyjne, w których będziecie mogli przedstawić swoje wątpliwości, czy problemy

związane z wdrażaniem PPK, czy pozyskaniem kapitału z UE i przedyskutować je z ekspertami. A także poznać jakie mogą

zaoferować wsparcie waszym �rmom i pracownikom.

Do udziału w wydarzeniu w szczególności zapraszamy:

- właścicieli i członków zarządu

- dyrektorów i kierowników �nansowych,

- księgowe,

- dyrektorów i kierowników ds. kadr,

- dyrektorów zarządzających,

- dyrektorów działów prawnych.

Po konferencji wszystkim chętnym wystawimy elektroniczne certy�katy.

Dla każdego uczestnika wydarzenia - darmowa miesięczna prenumerata cyfrowego wydania Pulsu Biznesu. 
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PROGRAM 

Poniedziałek, 24 lutego

09:00
Rejestracja uczestników, zapraszamy na poranną kawę

09:25
Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji

 Beata Tomaszkiewicz, dziennikarz, menedżer projektu, "Puls Biznesu", Bonnier Business Polska 

09:30
Przewodnik po Pracowniczych Planach Kapitałowych - PFR

 Dariusz Selak, dyrektor biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK, PFR 

▪ Geneza powstania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

▪ Kluczowe założenia PPK.

▪ PPK pracownik, uczestnik - prawa i obowiązki.

▪ Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki pracodawców, 

▪ Źródła wiedzy: mojePPK – najważniejsze funkcjonalności.

10:30
Jak szybko i skutecznie wdrożyć PPK w �rmie

 Piotr Żak, dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych, PKO TFI 

▪ Wdrożenie PPK w �rmie.

▪ PPK czyli prywatne środki pracownika.

▪  Kompleksowe wsparcie dla Pracodawcy ze strony operatora jeśli chodzi o wdrożenie PPK w �rmie.

▪ Kompleksowe wsparcie dla Pracownika ze strony operatora.

▪  PKO Emerytura – profesjonalne inwestycje, rzecz o funduszach zde�niowanej daty, doświadczenie, założenia , opis

funduszy.

Podczas prezentacji zostaną przedstawione aspekty wdrażania PPK takie jak wsparcie prawne, technologiczne, operacyjne,

a także marketingowe.

Sesja pytań i odpowiedzi
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11:30
Wdrożenie PPK - perspektywa pracownika. Inwestowanie środków zgromadzonych w PPK

 Piotr Deloff, regionalny dyrektor ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych, Nationale Nederlanden PTE 

 Szymon Ożóg, wiceprezes, dyrektor ds. Inwestycji, Nationale-Nederlanden PTE 

Cześć I – Wdrożenie PPK

▪ Na co należy zwrócić szczególną uwagę wybierając instytucję �nansową opiekującą się przez długie lata twoimi

pieniędzmi w PPK?

▪ Dlaczego wdrożenie PPK w twojej �rmie jest łatwe i zawsze zakończy się sukcesem?

 

Część II – Inwestowanie środków zgromadzonych w PPK

▪ Dlaczego regularne oszczędzanie jest efektywne?

▪ PPK dla kapitalistów czy rentierów?

▪ Oszczędzać w kraju czy zagranicą?

▪ Czy PPK jest fair?

 

12:10
Przerwa kawowa

Zapraszamy do rozmów z naszymi ekspertami

12:40
Coach innowacji pomoże Twojej �rmie wejść na ścieżkę innowacji i dopasować źródło �nansowania z funduszy
europejskich

 Anna Armuła, ekspert, Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Krajowy Punkt Kontaktowy 

▪  poznaj nowe systemowe podejście do wdrażania innowacji przy wsparciu funduszy europejskich,

▪ skorzystaj z bezpłatnej usługi coachingu innowacji, przeprowadzonej przez ekspertów branżowych właściwych dla ich

obszaru działalności gospodarczej w ramach projektu „Innovation Coach”,

▪ dowiedz się jakie korzyści usługa coachingu innowacji może przynieść przedsiębiorstwom oraz doświadcz próbki tej

usługi,

▪ zapoznaj się z zostaną z ofertą Programu STEP, którego celem jest wsparcie przedsiębiorców w procesie aplikowania

o środki funduszy europejskich, poprzez bezpłatną usługę analizy wstępnego pomysłu na projekt, przez ekspertów

oceniających wnioski,

▪  poznaj także aktualne możliwości aplikowania w konkursach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Sesja pytań i odpowiedzi
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13:30
Polska Strefa Inwestycji – nowe zasady wspierania inwestycji

 Marcin Nanuś – Łęcki, ekspert z zespołu Obsługi Inwestorów i Promocji, SSE EURO-PARK MIELEC 

14:00
Zakończenie konferencji

Zapraszamy na lunch i do rozmów z ekspertami
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Anna Armuła
ekspert Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Krajowy Punkt
Kontaktowy 

Kierownik Regionalnego Punktu Kontaktowego ds, programów Ramowych, który

działa w Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej. Posiada

dwudziestoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów

�nansowanych z Programów Ramowych Komisji Europejskiej. Przeprowadziła

kilkadziesiąt szkoleń, warsztatów powiązanych z tematyką 5, 6, 7 Programu

Ramowego, Horyzontu 2020, mobilnością naukowców. 

Piotr Deloff
regionalny dyrektor ds. Pracowniczych Planów Kapitałowych Nationale Nederlanden
PTE 

Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kilkunastoletnie

doświadczenie sprzedażowe zdobywał na rynku B2B i B2C w Polsce. Pracował

w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach kierowniczych m. in. Samsung,

Nestle, Lyreco. Przez lata związany z markami premium, był odpowiedzialny za rozwój

marki Nespresso w Polsce. Obecnie jest regionalnym dyrektorem Sprzedaży ds.

Pracowniczych Planów Kapitałowych w Nationale Nederlanden PTE. Zarządza

organizacją i siecią sprzedaży PPK w regionie. Swoją wiedzą i doświadczeniem

praktycznym z wdrażania PPK u Klientów 1 fali, dzieli się na cyklicznych szkoleniach

dla pracodawców w woj. podkarpackim, podlaskim, mazowieckim i warmińsko-

mazurskim. 

Andrzej Piestrzeniewicz
dyrektor sprzedaży PKO TFI 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Ukończył szereg kursów i szkoleń z zakresu rynków �nansowych w Polsce i za granicą.

Karierę rozpoczynał w Pioneer Pekao Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A,

Doświadczenie zdobywał również w Skandinaviska Enskilda Banken SEB TFI S.A.

i LEGG MASON TFI S.A. W BPS TFI odpowiedzialny za departament który utworzył

oraz wdrożył największy międzyzakładowy pracowniczy program emerytalny

w Polsce. Aktualnie zatrudniony w PKO TFI S.A. na stanowisku dyrektora sprzedaży

odpowiedzialnego m.in. za wdrażanie i obsługę pracowniczych planów kapitałowych,

pracowniczych programów emerytalnych oraz planów kapitałowych. 
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Beata Tomaszkiewicz
dziennikarz, menedżer projektu "Puls Biznesu", Bonnier Business Polska 

Piotr Żak
dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych PKO TFI 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek �nanse. Doktorant w Kolegium

Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył kurs dla kandydatów

na maklerów papierów wartościowych oraz liczne szkolenia z zakresu rynków

�nansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w GE Money Bank, Private Banking

& Wealth Management BRE Banku, DI Xelion. Od 2012 roku zatrudniony w PKO TFI,

aktualnie na stanowisku dyrektora ds. Klientów Instytucjonalnych gdzie odpowiada

m.in. za obsługę i wdrażanie pracowniczych programów emerytalnych oraz

oszczędnościowych. 

Marcin Nanuś – Łęcki
ekspert z zespołu Obsługi Inwestorów i Promocji SSE EURO-PARK MIELEC 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie oraz

studiów podyplomowych Finanse Publiczne na SGH w Warszawie. Ukończył także

studia typu MBA – Europejski Menadżer w Szkole Biznesu Uniwersytetu

Ekonomicznego w Krakowie. Obecnie studiuje podyplomowo na kierunku

Rachunkowość w AGH im. Stanisława Staszica 

w Krakowie.

Jego kariera zawodowa przebiegała od referenta w urzędzie skarbowym do dyrektora

regionu w dużej instytucji �nansowej o zasięgu ogólnopolskim. W trakcie jej trwania

poznał blaski i cienie bycia zarówno pracownikiem u początku kariery zawodowej , jak

i menadżera wyższego szczebla. Od ponad 3 lat jest pracownikiem ARP w oddziale

w Mielcu, gdzie jestem ekspertem w zespole Obsługi Inwestorów. Zajmuję się

szerokorozumianą obsługą inwestorów rozpoczynających lub prowadzących

działalność na terenie Obszaru EURO- PARK MIELEC, którzy starają się o wydanie

decyzji o wsparciu lub prowadzących działalność na terenie Specjalnej Strefy

Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC 
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Szymon Ożóg
wiceprezes, dyrektor ds. Inwestycji Nationale-Nederlanden PTE 

Odpowiada za obszar inwestycji w Nationale-Nederlanden PTE S.A. od 1 lutego 2018

roku. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy na polskim rynku kapitałowym.

W latach 2010-2017 pracował w Haitong Bank S.A. oddział w Polsce, gdzie pełnił

funkcję dyrektora Biura Maklerskiego (także dyrektora Biura Analiz) oraz zasiadał

w lokalnym Komitecie Zarządzającym banku. Jako dyrektor przyczynił się

do osiągnięcia przez Biuro Maklerskie silnej i stabilnej pozycji wśród polskich

inwestorów instytucjonalnych, wyróżniając się solidną ofertą usług analitycznych,

co zostało docenione w wielu prestiżowych rankingach. Specjalizował się w analizach

sektora �nansowego oraz sektora paliw. Uczestniczył wielokrotnie w marketingu

raportów analitycznych w kraju i zagranicą. W latach 2004-2010 pracował również

w Nationale-Nederlanden PTE S.A gdzie piastował kolejno stanowiska analityka akcji,

zarządzającego portfelem akcji oraz starszego zarządzającego portfelem akcji. Jest

absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (2000 rok) na kierunku Finanse i Bankowość.

Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 159), Maklera Papierów Wartościowych

(nr 1709) oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prywatnie ojciec czwórki dzieci,

domator i majsterkowicz oraz wielki fan kite sur�ngu. 

Dariusz Selak
dyrektor biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK PFR 

Posiada bogate doświadczenie zdobyte w zarządzaniu sprzedażą, operacjami oraz

obszarami rozwojowymi na poziomie wyodrębnionych części biznesowych w obszarze

B2C i B2B. Długoletnią karierę menadżerską ukształtowaną w czołowych instytucjach

�nansowych, związaną z polskim rynkiem ubezpieczeniowym. Absolwent Finansów

i Bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet

Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych na SGH, obecnie słuchacz programu

Executive MBA. Od grudnia 2018 członek zespołu wdrażającego PPK na stanowisku

Dyrektora Biura Relacji z Klientami w PFR Portal PPK Sp. z o.o. Odpowiada za obszar

współpracy z pracodawcami oraz organizacjami pracodawców i związkami

zawodowymi. 



KONTAKT MIEJSCE 

Opiekun merytoryczny

 

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - dziennikarz

 48223339751 

 b.tomaszkiewicz@pb.pl 

Współpraca marketingowa

 

Weronika Kuchta
Marketing Manager

 48223339826 

 w.kuchta@pb.pl 

Hotel Metropolitan

ul. J.Słowackiego 16 

Rzeszów 

Partner

Partner Merytoryczny
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PKO TFI

PKO TFI to jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce i lider PPK. Aktywa zarządzane przez PKO

TFI, należące do ponad miliona Klientów to blisko 34 mld złotych. Towarzystwo posiada ponad 22-letnie doświadczenie w

tworzeniu i zarządzaniu produktami inwestycyjnymi oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu programów

emerytalnych (PPE, IKZE, IKE).

Nationale Nederlanden

Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. to stabilna �rma o długoletniej tradycji. Na polskim

rynku działa od 1998 r. Nationale-Nederlanden PTE S.A. zarządza Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, w ramach

którego oferuje produkty IKZE i IKE, jak również Otwartym Funduszem Emerytalnym.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

KPK wspiera uczestnictwo polskich jednostek w Programach UE. Obecnie realizuje Projekt „Innovation Coach – wsparcie

przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”- bezpłatna usługa analizy potencjału �rmy przez eksperta branżowego,

skutkująca wdrożeniem innowacji

Polski Fundusz Rozwoju (Grupa PFR)

PFR Portal PPK Sp. z o.o jest spółką z Grupy PFR S.A., odpowiadającą za prowadzenie działalności określonej w ustawie o

Pracowniczych Planach Kapitałowych. Naszą misją jest upowszechnianie wiedzy o PPK, tak aby nowo wprowadzany system

oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie. Jesteśmy operatorem strony www.mojeppk.pl,

jedynego o�cjalnego źródło informacji o funkcjonowaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Świadczymy także

konsultacje indywidualne dla największych �rm w Polsce.
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