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Szanowni Państwo, 
 

Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 
 

POLSKI ŁAD 
- konsekwencje w podatku PIT z perspektywy płatnika 

podatku od wynagrodzeń, 
- pakiet zmian w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach, 

 

które odbędzie się w trybie online 

20 grudnia 2021 r. (poniedziałek), godz.10.00 – 15.00. 
 

Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Anna Kędzierska –Adamczyk doradca 

podatkowy. 

Uczestnikom przesyłamy w dniu szkolenia autorskie materiały szkoleniowe oraz imienne 

certyfikaty ukończenia w formacie pdf. 

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w szkoleniu pod numer :  33 / 81-70-433. 

Koszt szkolenia-webinarium to 260 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po 

realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. 

    
Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników 

i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań. Zainteresowanych 

prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 

szkolenia@ekspres.info  

 

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak  

w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa  

e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia. 

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej ekspres.info  
 
Uwaga!  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie 
zachodzących zmian w przepisach.   
 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   

 
 
 

 
 

mailto:szkolenia@ekspres.info
mailto:szkolenia@ekspres.info


    43-360 BYSTRA , ul. Klimczoka 14  
                              tel.  33/81-70-433  faks:  33/81-90-070                                                         

     www.ekspres.info / e-mail: szkolenia@ekspres.info 
 

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99  
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007 

 

     

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

POLSKI ŁAD 
- konsekwencje w podatku PIT z perspektywy płatnika 

podatku od wynagrodzeń, 
- pakiet zmian w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach. 

 
 
Program szkolenia:  
 

I. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie.  

1. Rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne.  
2. Nowe zasady obliczania podstawy składki zdrowotnej przez przedsiębiorców.  
3. Deklaracje do ZUS.  
4. Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę.  
5. Członkowie zarządu z powołania – objęci składką zdrowotną, zgłaszanie płatnika składek.  

 
II. Nowa skala podatkowa.  
1. Nowa skala podatkowa i zasady jej stosowania z perspektywy wypłaty wynagrodzeń.  
2. Nowa kwota wolna.  
3. Ulga dla klasy średniej.  
4. Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia.  
5. Nowe ulgi dla pracowników.  

 
III. Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i zasiłkach.  
Uchwalone zmiany w przepisach dotyczących podleganiu składkom.  
1. Projektowany jednolity plik w ZUS.  
2. Uchwalone zmiany w ustawie zasiłkowej.  
3. Uchwalone zmiany w składkach – chorobowe, inne zmiany.  

 
IV. Przypadki ciekawe i trudne w płacach.  
1. Zbieg tytułów ubezpieczeń.  
2. Ulga dla młodych w praktyce.  
3. Inne planowane zmiany podatkowe ze skutkiem dla pracownika i zleceniobiorcy.  
4. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorcy, a zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników.  
 

V. Panel dyskusyjny.  
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