
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 

   
UMOWY CYWILNOPRAWNE  

Zasady opłacania składek od umów cywilnoprawnych, nowe przepisy 
 dot. stawki wynagrodzenia minimalnego dla zleceniobiorców 

 a praktyka rozliczeń - najczęściej popełniane błędy 
 

TERMIN: 

2 marzec 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
DOM POLONII 
Ul. Rynek Gł. 14 
 

CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23%VAT 
DO 23.02.2017 
 

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. 
 

1.Praktyczne problemy w zatrudnianiu na umowy zlecenia i 
umowy o dzieło 
 

 jakie prawidłowo potwierdzać liczbę godzin wykonywania 
umowy zlecenia 

 (jakie zapisy wprowadzić jakich unikać- analiza przypadków) 
 umowy z osobami samozatrudnionymi, a stawka 13 zł 

(sposoby potwierdzania liczby godzin) 
 kiedy możemy zawrzeć umowę o dzieło 
 jakich zapisów unikać przy zawieraniu umów o dzieło 
 jak określać treść umów o dzieło, aby nie podważyła ich 

kontrola ZUS- przegląd najważniejszych orzeczeń sądowych i 
analiza praktyki ZUS 

 umowa zlecenia a umowa o pracę 
 jakie zapisy wprowadzić do umów zlecenia aby świadczyły o 

zatrudnieniu cywilnoprawnym 
 konsekwencje zakwestionowania przez ZUS umowy o dzieło, 

jak się bronić 
 

2. Kiedy stawka wynagrodzenia minimalnego nie obowiązuje 
 

 wyjątki od stawki wynagrodzenia minimalnego 
 

3. Uprawnienia  ZUS i  PIP w zakresie kontrolowania umów 
cywilnoprawnych od 2017r. 
 

 możliwość kwestionowania umowy zlecenia przez ZUS 
 

4. Opłacanie składek za zleceniobiorców 
 

 gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu 
 gdy zleceniobiorca równocześnie jest w innej firmie 

pracownikiem, zleceniobiorcą, prowadzi działalność 
gospodarczą 

 jakich dokumentów możemy żądać od zleceniobiorcy 
 rozliczanie składek gdy płatnik nieprawidłowo naliczał składki 

za zleceniobiorcę 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

23.02.2017 



ZAPRASZAMY 
 

 dochodzenie składek od ubezpieczonego 
 kiedy za zleceniobiorców nie naliczamy składek (umowy z 

uczniami i studentami) 
 brak wynagrodzenia z umowy o pracę (umowy zlecenia) a 

obowiązek ubezpieczeń 
 z innej wykonywanej równocześnie umowy zlecenia 
 podstawa wymiaru składek za zleceniobiorców 
 od jakich przychodów nie naliczamy składek na ZUS 
 składki na FP za zleceniobiorców 
 składki za emerytów i rencistów którzy są zleceniobiorcami 

 
5. Umowy zlecenia o dzieło z własnym pracownikiem 
 

 kiedy możemy zawrzeć umowę cywilnoprawną z własnym 
pracownikiem 

 rozliczenie umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym 
pracownikiem 

 z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym, 
bezpłatnym, macierzyńskim, rodzicielskim 

 umowa na rzecz własnego pracodawcy – konsekwencje dla 
pracodawców 
 

6. Kontrakty menadżerskie 
 
7. Odpowiedzi na pytania uczestników 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


