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ROZLICZENIA z ZUS w PRAKTYCE w 2017r. 

z omówieniem najnowszych zmian 
 

TERMIN: 
12 lipiec 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
Ul. Moniuszki 7 
 

CENA: 420 PLN 
PROMOCJA!!! 
320 PLN + 23%VAT 
DO 05.07.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 ; 81 
e-mail: 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  –  radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń, 
wykładowca z ponad 15 letnim doświadczeniem  
w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie obowiązków płatnika 
związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Autor 
publikujący na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. 
czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK. 
 

 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Omówienie zmian w zakresie przekazywania składek do ZUS, 
związanych z  wprowadzeniem jednego konta dla płatnika 
składek: 

a) sposób i terminy generowania indywidualnych kont płatników przez 
ZUS w 2017 r.; 

b) postępowanie w przypadku błędów ZUS w generowaniu 
rachunków, bądź nie wygenerowania rachunków w terminie; 

c) ujednolicenie zasad postępowania z odsetkami za zwłokę 
d) zmiana przepisów dotyczących wydawania indywidualnych 

interpretacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
e) nowe przepisy dotyczące generowania zaświadczeń  

o niezaleganiu ze składkami i uznawalności wydruku dokumentu 
elektronicznego przez inne instytucje (np. przy projektach unijnych 
czy przetargach); 

f) odmienne zasady postępowania dotyczące składek wpłaconych  
w 2018 r. za rok 2017 r. 
 

2. Zasady ustalania podstawy wymiaru składek  
zleceniobiorców. 
 

3. Nowe rozwiązania w zakresie podstawy wymiaru 
zleceniobiorców osiągających przychody z kilku źródeł  
w związku z minimalnym wynagrodzeniem z tytułu umów 
zleceń od 2017 r.: 

a) jakich dokumentów potwierdzających opłacanie składek można 
żądać od ubezpieczonego 
 

4. Zbiegi tytułów ubezpieczenia - jak rozliczać składki gdy 
ubezpieczony spełnia warunki do podlegania ubezpieczeniom  
z więcej niż jednego tytułu - stan prawny na 2017 rok  
z uwzględnieniem najnowszych zmian w zakresie łączenia: 

a) umowy zlecenia z umowy o pracę,  
b) umowy zlecenia i faktu studiowania na wyższej uczelni, 
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c) umowy zlecenia z prowadzeniem pozarolniczej działalności 
gospodarczej,  

d) umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu 
wychowawczego,  

e) umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku 
macierzyńskiego,  

f) umowy zlecenia z emerytem lub rencistą,  
g) umowy zlecenia z własnym pracownikiem. 

 

5. Umowa o dzieło, a składki ZUS,  na jakie prace możemy 
zawrzeć umowę o dzieło - analiza stanowisk ZUS  
i orzecznictwa sądowego:                                                                                        

a) różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, a umową  
o pracę 

b) kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,        
c) wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić 

do umowy o dzieło,                                   
d) konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,                                                                                          
e) jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez 

ubezpieczonego (zleceniobiorcy,pracownika) po zmianie 
kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia  
                                                                                                                             

6. Opłacanie składek za pracowników: 
a) przychody zwolnione od składek 
b) umowa zlecenia o dzieło z własnym pracownikiem na rzecz 

własnego pracodawcy 
c) korekta dokumentów z uwagi na uznanie umowy za wykonywaną 

na rzecz pracodawcy 
 

7. Korekta dokumentów składanych przez ZUS: 
a) rozliczenie składek z tytułu przekroczenia kwoty 30-krotności 

obowiązki płatnika i ubezpieczonego 
b) konsekwencje złożenia błędnego oświadczenia przez 

ubezpieczonego jak rozliczyć się z ubezpieczonym 
c) uznanie zdarzenia powodujące chorobę pracownika za wypadek 

przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego, 
d) zawarcie z pracownikiem ugody sądowej, a konsekwencje  

w zakresie składek 
e) wynagrodzenie wypłacane po śmierci pracownika – obowiązki 

pracodawcy 
 

8. Opłacanie składek na FP i FGŚP: 
a) za pracowników 
b) za zleceniobiorców 

 

9. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


