
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 
 

 
PŁATNIK WERSJA 10.02.002 

- obsługa od A do Z 
 

TERMIN: 

29 kwiecień 2019 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
 ul. Westerplatte 15 
CENA: 450 PLN 
PROMOCJA!!! 
350 PLN + 23% VAT 
DO 23.04.2019 

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

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

PROWADZĄCY  -Ekspert i praktyk z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy z 20 letnim doświadczeniem we 
współpracy z korporacjami i firmami z różnych branż - budowlanych, 
produkcyjny, usługowych, logistycznych, energetycznych.  

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Omówienie podstawowych obowiązków płatnika składek wobec ZUS, 
zasad podlegania i rozliczania ubezpieczeń.  

2. Program Płatnik – podstawowe zasady korzystania z aplikacji ZUS. 
3. Omówienie interfejsu programu. 
4. Ustawianie parametrów programu Płatnik.  
5. Tworzenie kartoteki płatnika oraz tworzenie dokumentów 

zgłoszeniowych płatnika do ZUS. 
6. Role i zasady zarządzania nimi w aplikacji Płatnik. Rodzaje płatników  

i ich wpływ na obsługę programu Płatnik.  
7. Statusy dokumentów i statusy weryfikacji. 
8. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - 

zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych  
w Rejestrze oraz zasilanie inicjalne kartotek. 

9. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego. 
10. Korygowanie i aktualizacja dokumentów zgłoszeniowych. 
11. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych do Programu 

Płatnik. 
12. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz 

deklaracji miesięcznej (raporty RCA, RSA, RZA, RPA – NOWOŚĆ od 
2019! i deklaracja DRA) oraz omówienie poszczególnych 
ubezpieczeń i zasad ich rozliczania. 

13. Zasady i sposoby korygowania dokumentów rozliczeniowych. 
14. Omówienie dokumentu WDR.  
15. Tworzenie i obsługa zestawów dokumentów. 
16. Informacja miesięczna i roczna dla ubezpieczonego. 
17. Zasady wypełniania dokumentu –ZUS IWA deklaracja roczna. 
18. Omówienie dokumentu ZUS OSW, zasady tworzenia ZUS RIA 

NOWOŚĆ OD 2019! 
19. Obowiązki płatników składek zatrudniających pracowników  

w warunkach szczególnych lub przy pracach o szczególnym 
charakterze. Deklaracja ZUS ZSWA - praca w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. Zasady sporządzenia  
i korygowania.  

 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

23.04.2019 


