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Szanowni Państwo ,
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2018/2019 r.
Program szkolenia :
I. Ubezpieczenia społeczne w 2018 i w 2019 roku
– nowe obowiązki płatników składek związane
ze skróceniem okresu przechowywania
dokumentacji pracowniczej.
1. E-akta - skrócenie okresu przechowywania akt
pracowniczych, nowe dokumenty oraz ich
elektronizacja – zmiany od 1 stycznia 2019 r.:
- zakres zmian wprowadzonych ustawą,
- obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego,
- korzyści dla płatnika składek i ubezpieczonego,
- nowe formularze ubezpieczeniowe w zakresie akt
pracowniczych – ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS RPA.
2. Zmiany w bieżąco składanych dokumentach
do ZUS od 1 stycznia 2019 r.:
- nowe formularze ZUS ZWUA, ZUS DRA,
- informacja miesięczna oraz roczna dla osoby
ubezpieczonej.
3. Zmiany w Programie Płatnik, e-Płatnik oraz
na profilu płatnika składek na Platformie Usług
Elektronicznych PUE ZUS.
4. Zmiany w zakresie „małej działalności
gospodarczej” od 1 stycznia 2019 r.:
- nowe wysokości składek z uwzględnieniem
przychodu przedsiębiorcy,
- możliwości skorzystania z „małej działalności
gospodarczej”,
- obowiązki przedsiębiorcy związane z korzystaniem
z „małej działalności gospodarczej”.
5. Elektroniczne zwolnienia lekarskie
- omówienie najczęściej zadawanych pytań
przez płatników składek.

II. Aktualny stan prawny dotyczący ustalania
prawa do świadczeń z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa
oraz sprawowania opieki
1. Zasiłek opiekuńczy:
- prawo do zasiłku opiekuńczego dla ojca dziecka,
- krąg osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego,
- zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem niepełnosprawnym.

2. Zasiłek chorobowy - wybrane zagadnienia.
3. Dokumentowanie prawa do zasiłku:
- niezbędne dokumenty do uzyskania prawa do zasiłków,
- dokumentowanie niezdolności do pracy – elektroniczne
zwolnienia lekarskie,
- błędy w e-ZLA, stwierdzenie nieważności e-ZLA,
- podmioty upoważnione do wystawiania e-ZLA.

4. Podstawa wymiaru zasiłków:
- wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku,
- okres z jakiego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane lub
nieuwzględniane w podstawie wymiaru ( składniki
miesięczne przysługujące za okresy dłuższe lub do
określonego terminu),
- uzupełnianie wynagrodzenia lub wyłączanie go
z podstawy wymiaru,
- zmiana wymiaru czasu pracy mająca wpływ na
podstawę wymiaru zasiłków,
- składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego
terminu lub zaprzestanie ich wypłaty,
- zaliczkowa wypłata danego składnika wynagrodzenia,
- podstawa wymiaru zasiłków przy umowach zlecenia
zawartych z własnym pracownikiem,
- podstawa wymiaru zasiłków, do których prawo powstało
po dłuższej absencji spowodowanej urlopem bezpłatnym
lub wychowawczym.

5. Proponowane zmiany w zasiłkach w 2019 r.
- okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
- zliczanie niezdolności do okresu zasiłkowego.

Termin szkolenia :

12 grudnia 2018 r. (środa), godz. 9.00

Miejsce szkolenia:

ŻYWIEC, Aleja Wolności 4
Miejskie Centrum Kultury - sala konferencyjna

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będą specjaliści z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer : 33-81-70-433
Koszt szkolenia – 290 zł od osoby, płatne gotówką w dniu szkolenia.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.
UWAGA!

Informujemy, że szkolenie dotyczące ww. tematyki odbędzie się również w dniu 11 grudnia 2018 r.
o godz. 9.00 w Bielsku – Białej, ul. Żywiecka 93, Hotel IBIS STYLES - sala konferencyjna - I piętro

