
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 

   
OBOWIĄZKI PŁATNIKA ZWIĄZANE  

Z ROZLICZANIEM SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA 
społeczne, zdrowotne i fundusze poza ubezpieczeniowe 

 

TERMIN: 
9 maj 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
Ul. Moniuszki 7 
 

CENA: 420 PLN 
PROMOCJA!!! 
320 PLN + 23%VAT 
DO 02.05.2017 
 

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.Podstawowe akty prawne regulujące kwestie związane  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne: 

 rodzaje ubezpieczeń społecznych, 
 obowiązujące stopy procentowe składek na ubezpieczenia 

społeczne, 
 zasady finansowania składek, 
 definicja płatnika składek, 
 osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu  

i rentowym, 
 osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu, 

 
2. Rodzaje umów zawieranych przez płatników: 
 umowa o pracę, 
 umowa zlecenia - treść umowy umowy, obowiązki stron, 
 różnice pomiędzy umową zlecenia, a umową o pracę, 
 
3. Opłacanie składek za pracowników: 
 ustalanie podstawy wymiaru składek, 
 przychody zwolnione od składek, 
 ustalanie wartości świadczeń w naturze 
 definicja pracownika na gruncie przepisów ustawy o systemie 

ubezpieczeń społecznych, 
 umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą, 
 umowy cywilnoprawne wykonywane na rzecz własnego 

pracodawcy, 
 konsekwencje udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego 
 rozliczanie składek za zamarłego pracownika 
 rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy 
 Konsekwencje zawarcia z pracownikiem ugody, 
 Uznanie umowa zlecenia za umowę o pracę – obowiązki płatnika 

względem ZUS 
 Konsekwencje składkowe sfinansowania składek na 

ubezpieczenia  za pracownika, zleceniobiorcę byłego pracownika, 
 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

02.05.2017 



ZAPRASZAMY 
 

 jak odzyskać składki zapłacone w całości za pracowników  
i zleceniobiorców w części która powinna zostać sfinansowana z 
ich środków 

 
4. Opłacanie składek za członków Rad Nadzorczych: 
 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
 do jakich ubezpieczeń zgłosić Członka RN który w danym 

miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia 
 

5. Opłacanie składek za stypendystów sportowych 
 
6.Opłacanie składek za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność: 
 definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, 
 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 
 kiedy osoba prowadząca działalność może opłacać składki od 

preferencyjnej podstawy wymiaru składek, 
 skutki opłacenia składki po terminie 
 podleganie ubezpieczeniom społecznym w okresie choroby, 
 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 opłacanie składek za osobę prowadzącą kilka rodzajów 

pozarolniczej działalności 
 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osoby współpracującej 

 
7. Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


