Szanowni Państwo,
Poznańska Fundacja Budzimy Uśpione Umysły powstała by wspierać Przedsiębiorców. Główne motto
Fundacji brzmi:
Pomagamy świadomym Przedsiębiorcom zdobyć swobodę działania w biznesie
Przedsięwzięcia Fundacji mają charakter edukacyjny, wspierający rozwój i podejmowanie decyzji w
tym dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Wspieramy zrzeszenia pracodawców którzy walczą
o edukację i świadome korzystanie z rynku kapitałowego swoich członków, zmniejszając tym samym
dystans miedzy Przedsiębiorstwami a Instytucjami Finansowymi.
Nasz obecny projekt, którym zajmujemy się już niespełna rok – to wsparcie Przedsiębiorców przy
obowiązku wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, którego zgodnie z Ustawą z dnia
04.10.2018 (Dz.U. z 2018r poz.2215) powinni dopełnić.
Zdecydowaliśmy się pomóc Pracodawcom ponieważ to oni są odpowiedzialni za poprawne wdrożenie
projektu a odpowiedzialność jest duża i obarczona bardzo wysokimi karami przy kontroli PIP ( od
1000 do 1 000 000zł) w przypadku nie dopełnienia obowiązku ustawowego lub rezygnacji z jego
wykonania w niewłaściwy sposób.
Wg. Wytycznych ustawy o PPK pracodawca ma obowiązek m.in.:
- dokonać wyboru dostawcy PPK zachowując zasady należytej staranności
- wygenerować komplet dokumentów wewnątrz-firmowych ( m.in. protokoły wyboru reprezentacji
załogi, komunikaty informacyjne do załogi, protokoły z analiz instytucji finansowych oferujących PPK
itp.)
- zawiadomić pracowników o prawach i obowiązkach przystąpienia do PPK oraz konsekwencjach
rezygnacji z PPK
- dostosować system kadrowo-płacowy do nowych zadań, odprowadzania składek, generowania list
uczestników PPK oraz komunikacji z systemem wybranej Instytucji Finansowej – tzw. agentem
transferowym.
Fundacja dokonała analizy wszystkich Instytucji Finansowych oferujących PPK dla Przedsiębiorców
zarówno pod kątem oferty handlowej jak również doświadczeń w dokonywaniu inwestycji, wyników
finansowych oraz pomocy dedykowanej uczestnikom w codziennej obsłudze PPK.
Prowadziła panele dyskusyjne z Instytucjami finansowymi, prawnikami i współtworzącymi projekt
PPK, na których omawiane były pytania i obawy Przedsiębiorców. Wszelkie niezrozumiałe kwestie i
potrzeby dodatkowej interpretacji były na bieżąco konsultowane z PFR, który z ramienia
Ministerstwa Finansów jest odpowiedzialny za wdrożenie PPK w Polsce.
Na dzień dzisiejszy śmiało możemy powiedzieć że jesteśmy ekspertami w projekcie PPK.

Dla pracodawców którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie wdrożyć PPK w swojej firmie by
zaoszczędzić czas, ewentualne kary i uniknąć problemów w późniejszym, bieżącym funkcjonowaniu
projektu, Fundacja Budzimy Uśpione Umysły oferuje bezpłatne wsparcie w ramach którego:
1. Dostarczy wzory wszystkich potrzebnych dokumentów oraz harmonogram prac przy
wdrożeniu
2. Dopasuje analizy do indywidualnych potrzeb pracodawcy
3. Wskaże na co zwrócić uwagę dokonując wyboru dostawcy PPK
4. Przedstawi analizę ofert Instytucji Finansowych oferujących PPK w prosty i zrozumiały
sposób
5. Podpowie jak sprawdzić system kadrowo – płacowy by spełniał oczekiwania i pomógł
pracownikom w wykonywaniu bieżących zadań związanych z PPK
Dodatkowo dla Pracodawców zrzeszonych w Lewiatan Fundacja proponuje dodatkowe konsultacje
dotyczące PPK oraz możliwość opracowania treści komunikacji do pracowników dostosowane w
swoim zakresie do indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw.
Z uwagi na nasze możliwości personalne, ilość Pracodawców, których możemy bezpłatnie wesprzeć w
projekcie PPK jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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