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Wstęp
Wdrożenie PPK jest jednym z głównych wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorcy w najbliższych
miesiącach. Uruchomienie PPK jest ustawowym obowiązkiem wszystkich podmiotów zatrudniających, a możliwość oszczędzania ma stać się powszechnym narzędziem budowania bezpieczeństwa
socjalnego pracowników. Złożoność procedur wyboru instytucji finansowej, konieczność uwzględnienia uprawnień reprezentacji osób zatrudnionych oraz zasady naliczania wpłat do PPK wymagają odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, a przede wszystkim określenia oczekiwań
wobec planu oszczędzania.
Bazując na praktycznym doświadczeniu zdobytym dzięki wdrożeniu PPK w kilkudziesięciu grupach kapitałowych, autorzy niniejszego opracowania wskazują kluczowe wyzwania oraz niezbędne do podjęcia decyzje. Niniejsze opracowanie pt. „Pracownicze plany kapitałowe – wdrożenie w praktyce” stanowi kompilację realnych dylematów, z jakimi zmierzyć się muszą podmioty
zatrudniające w trakcie wdrożenia PPK.
Kompleksowość zawartych w publikacji przykładów i przypadków sprawia, że niniejsze opracowanie ma charakter kompendium wiedzy dla podmiotów zatrudniających, a różne perspektywy
prowadzonych analiz pozwalają na pełne zobrazowanie pozycji i interesów różnych aktorów systemu PPK. Obiektywne przedstawienie szans i ryzyk związanych z uruchomieniem PPK pozwala
czytelnikowi na wypracowanie własnego punktu widzenia oraz samodzielnego zaprojektowania
PPK we własnym przedsiębiorstwie.
Publikacja skierowana jest zarówno do właścicieli firm, członków zarządu organizacji, pracowników działów kadr i rozliczeń należności pracowniczych, jak i osób umocowanych – reprezentacji
zatrudnionych czy też potencjalnych uczestników PPK. Na uwagę zasługuje także bezstronny sposób przeprowadzania podmiotu zatrudniającego przez meandry wdrożenia PPK. Autorzy niniejszego opracowania starają się przeprowadzić czytelnika etapami od zaprojektowania do uruchomienia PPK – określają uprawnienia i obowiązki podmiotów zatrudniających, rolę i zasady działania reprezentacji osób zatrudnionych, a także prawa uczestników PPK.
W treści publikacji autorzy uwzględnili nowelizację ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która wydłużyła pracodawcom II kohorty czas na wdrożenie PPK – termin ten przełożono
z wiosny 2020 r. na jesień 2020 r. Należy zastrzec, że w związku z obecną sytuacją nie można wykluczyć kolejnych zmian w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.
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