PROMOCJA
DLA ZGŁOSZEŃ DO
05.02.2019

UPOMINEK DLA
KAŻDEGO
UCZESTNIKA

LISTA PŁAC A PUŁAPKI W NALICZANIU
jak uniknąć błędów - potrącenia z wynagrodzenia
i zasiłków ZUS - zmiany 1.07.2018
TERMIN:
12 luty 2019 r.
godz. 10:00

MIEJSCE:

KATOWICE
CENTRUM BIUROWOSZKOLENIOWE MONIUSZKI 7
ul. Moniuszki 7
CENA: 450 PLN

PROMOCJA!!!
350 PLN + 23% VAT
DO 05.02.2019
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

-

specjalista prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
i wynagrodzeń. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem.
Trener i wykładowca w zakresie tematu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Lista płac a pułapki w naliczaniu- jak uniknąć błędów
 Lista płac
 Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 Regulamin wynagradzania a list płac
 Składniki listy płac a poprawność naliczania
 Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania
a najczęściej popełniane błędy
 Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania
a najczęściej popełniane błędy.
 Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy –
zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie
wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania
pełnego miesiąca np.; rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie
miesiąca,
 Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
II. Potrącenie
pracownicze
oraz
komornicze
dokonywania potrąceń
 Kwoty wolne od potrąceń
 Potrącenia za zgodą pracownika
 Potrącenia bez zgody pracownika
 Potrącenia alimentacyjne
 Potrącenia nie alimentacyjne
 Potrącenia z umów zlecenia
 Potrącenia ZFŚŚ
 Potrącenia z zasiłków ZUS – ZMIANY OD 01.07.2018
 Zbieg tytułów
 Potrącenia na wniosek sądu karnego
 Potrącenia administracyjne.

ZAPRASZAMY

zasady

III. Umowy cywilnoprawne
 Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla
zleceniodawcy
 Zasady
wyliczania
wynagrodzenia
z
tytułu
umowy
cywilnoprawnej
 Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS
i US a korekty
 Student – umowa zlecenie a zagrożenia
IV. Panel dyskusyjny

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego

