
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚNIADANIE HR 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 

WARSZAWA, 21 lutego 2019 r. 

Szanowni Państwo,  

serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące tematyki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),  
które odbędzie się 21 lutego 2019 r. w Warszawie w Hotelu Mercure Warszawa Airport, Aleja Krakowska 
266. 

Podczas spotkania opowiemy czym charakteryzuje się program Pracowniczych Planów Kapitałowych, jak 
Pracodawcy powinni przygotować się do nowych obowiązków, a także wymienimy się doświadczeniami 
i spostrzeżeniami podczas wspólnej dyskusji. 

Spotkanie poprowadzi Joanna Liksza, a gościem specjalnym warsztatu będzie Magdalena Miąsek - 
trenerka biznesu w zakresie HR, praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach menedżerskich  
w instytucjach finansowych, wykładowca Uczelni Łazarskiego, Członek Rady Programowej Klubu 
Compensation & Benefits. 

 

Zachęcam do rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu! 

Dorota Trojanowska 
Partner kierująca działem 
doradztwa personalnego 
TPA HR 

 
 

 



 

 

 

PROGRAM SPOTKANIA 

9:00 - 9:30 Rejestracja i powitanie gości 

9:30 - 10:30 Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) 

- informacja o programie 

10:30 - 10:45 Przerwa  

10:45 - 11:30 Nowe obowiązki dla Pracodawców 

- jak się do nich przygotować? 

11:30 - 12:00 Dyskusja i podsumowanie spotkania 

PROWADZĄCY 

 

Magdalena Miąsek 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich  
w instytucjach finansowych krajowych i międzynarodowych. Specjalizuje się w obszarze 
Human Resources w zakresie kształtowania polityki personalnej oraz świadczeń 
płacowych i pozapłacowych, zarządzania projektami HR wspierającymi biznes, 
planowania i monitorowania kosztów osobowych, szkoleniowych, rekrutacyjnych, 
rozwojowych oraz efektywności, zaangażowania i poziomu zatrudniania. 
Członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits działającego przy Uczelni 
Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca i współautor programu pierwszych w Polsce 
Podyplomowych Studiów Compensation & Benefits – Zarządzanie Wynagrodzeniami 
i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Trenerka biznesu w zakresie 
zagadnień miękkiego i twardego HR. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych z Zarządzania Zasobami 
Ludzkimi 

 

Joanna Liksza 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich 
w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. 
Wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Lider Klubu Compensation and 
Benefits Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, 
wynagrodzeniach oraz budowie, organizacji i transformacji działów HR. Systemy 
wynagrodzeniowe tworzyła m.in. w Styropol Sp. z o.o. (branża budowlana), Presspublica 
Sp. z o.o. (wydawcy „Rzeczpospolitej”, „Parkietu” i „ Życia Warszawy”), Grupa Provimi 
(branża FMCG) oraz ABC Data S.A. (wiodący dystrybutor sprzętu i rozwiązań IT w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej). 

DATA I MIEJSCE SPOTKANIA 

21 lutego 2019 r. (czwartek) 

Hotel Mercure Warszawa Airport 

Al. Krakowska 266 

Warszawa 

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 15 lutego 2019 r. na adres: zuzanna.wielinska@tpa-
group.pl. W celu poprawnej rejestracji prosimy o podanie następujących danych w treści wiadomości: imię 
i nazwisko, e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, stanowisko i/lub wstawienie sygnatury e-mail z tymi danymi. 

UWAGA: Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Potwierdzenie rejestracji zostanie wysłane drogą elektroniczną na kilka dni przed wydarzeniem. 
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