
 

Pracownicze Plany  
kapitałowe (ppk) 
z rödl & Partner

obsługa prawna i doradztwo  
podatkowo-księgowe w jednym



jako jedyni na rynku łączymy niezbędne kompetencje  
potrzebne do tego, by firma spełniała wymogi ustawy.

ppk z rödl & partner to gwarancja  
prawidłowego wdrożenia nowych zasad  

o ppk w firmie.

dlaczego my

w rödl & partner kontaktują się państwo ze swoim opiekunem  
do spraw ppk, który nadzoruje wszystkie etapy wdrożenia.

jesteśmy doradcami niezależnymi  
od funduszy inwestycyjnych.



ZAKRES USŁUG

współpraca z pracownikami
szkolenia, wsparcie w wyborze reprezentacji osób zatrudnionych (w tym 
sporządzenie regulaminu wyborów), wsparcie podczas głosowania, 
gwarancja prawidłowego przebiegu głosowania, przygotowanie ogólnych 
informacji o ppk dla osób zatrudnionych (gwarancja bezstronności).

współpraca z działem Hr
stała komunikacja i szkolenia dotyczące przestrzegania przepisów o ppk.
przygotowanie przewodnika o ppk w firmie (omówienie procesu obsługi 
ppk).

współpraca z niezależnym analitykiem finansowym 
analiza danych, w szczególności: 
- fundusz referencyjny, 
- stopy dochodu, 
- ryzyko,
- wskaźnik sharpe’a, 
- wskaźnik information ratio lub wskaźnik beta, 
- wskaźnik kosztów zarządzania.

wsParcie Prawne 
analiza umów i negocjacje.

współpraca z działem kadrowo-płacowym
weryfikacja prawidłowości wyliczeń i funkcjonowania dodatkowego 
modułu w programie kadrowo-płacowym (np. próbne wyliczenia).

maintenance
bieżące wsparcie w pierwszych miesiącach funkcjonowania ppk w spółce.



usługi dodatkowe

Weryfikacja  
prawidłowości wyliczeń  
i funkcjonowania dodatkowego modułu 
do programu kadrowo-płacowego  
(np. próbne wyliczenia)

Doradztwo  
techniczne IT  
i cyberbezpieczeństwa

Doradztwo podatkoweWsparcie związane  
z ppk w pierwszych miesiącach  
jego funkcjonowania w spółce.



Proces  
WDRożEnIA PPK

pakiet usług związanycH z ppk obejmuje  
następujące etapy:

przygotowanie ogólnych informacji o ppk dla osób zatrudnionych  
(ulotka w formie elektronicznej).

1

3 wsparcie w wyborze reprezentacji osób zatrudnionych  
(w tym sporządzenie regulaminu wyborów).

5 konsultacje z przedstawicielami pracowników  
– prezentacja tabeli zbiorczej 20 instytucji tfi oferujących ppk  
– zawężenie liczby instytucji tfi na podstawie wybranych  
   kryteriów (1 do 3 tfi).

7 negocjacje z wybranymi tfi.

9 szkolenia dla działu Hr w sprawie przestrzegania przepisów ppk  
– ustalenie procesu obsługi ppk. 

10 przygotowanie przewodnika o ppk w firmie  
 (omówienie procesu obsługi ppk).

2 szkolenie dla kadry wyższego i średniego szczebla pt.  
„ppk w praktyce – pytania i odpowiedzi”.

4 ustalenie rangi kryteriów przy dokonywaniu wyboru tfi  
– ankieta.

6 analiza prawna i finansowa wybranych ofert instytucji tfi.

8 analiza wybranych ofert i wsparcie przy końcowym wyborze tfi.



www.roedl.pl

KontaKt

gdańsk
michał prokop
+48 22 696 28 00
michal.prokop@roedl.com

gliwice
michał majnusz
+48 32 330 12 00
michal.majnusz@roedl.com

KraKów
klaudia kamińska-kiempa
+48 12 378 66 17
klaudia.kaminska-kiempa@roedl.com

poznań
katarzyna małaniuk
+48 61 624 49 69
katarzyna.malaniuk@roedl.com

warszawa
michał prokop
+48 22 696 28 00
michal.prokop@roedl.com

wrocław
tomasz pleśniak
+48 71 606 04 13
tomasz.plesniak@roedl.com


