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SKŁADKI NA ZUS w 2020r. 
obowiązki płatnika składek 

 
 
 
 

TERMIN: 

26 sierpień 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
 

Szkolenie online 
 

PROMOCJA!!! 
260 PLN + 23% VAT 
DO 21.08.2020 
 

Cena obejmuje:  
- dostęp do platformy online 
- materiały szkoleniowe  
  w formie elektronicznej 
- certyfikat 
- konsultacje z wykładowcą  
  w trakcie szkolenia  
 

 
 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
Tel. 604-711-170 
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. Zwolnienie od  Składek na ZUS.  
Zwolnienie z opłacania składek na ZUS – kto może skorzystać – 
płatnik do 9 ubezpieczonych, płatnik do 49 ubezpieczonych (ulga 
50 %) za jaki okres zwolnienie przysługuje jak ustalić liczbę 
ubezpieczonych, świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, 
osób wykonujących umowy o dzieła, osób prowadzących 
działalność, komu przysługują warunki przyznania, ulgi  
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne - rozłożenie 
należności na raty układ ratalny, odroczenie terminu płatności, 
zwolnienie z odsetek 
 

2. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, osób 
wykonujących umowy o dzieła, osób prowadzących działalność 
komu przysługują warunki przyznania, wnioski składane do 
ZUS, formalności związane z ustaleniem prawa do świadczenia 
postojowego. Konsekwencje nienależnie pobranego 
świadczenia postojowego 
 

3. Opłacanie składek za pracowników, zleceniobiorców.  
Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń 
społecznych umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz 
własnego pracodawcy przychody zwolnione od składek, - 
odprawy odszkodowania w związku z rozwiązaniem stosunku 
pracy, świadczenia z ZFŚS składki za zleceniobiorców, 

 
4. Zbiegi tytułów ubezpieczeń - stan prawny na 2020 rok  

z uwzględnieniem najnowszych zmian  w zakresie łączenia: 
 umowy zlecenia - umowy o pracę, 
 umowy zlecenia z uczniem, studentem – kiedy bez składek 
 umowy zlecenia z prowadzeniem  działalności gospodarczej, 
 umowy zlecenia zawieranej podczas korzystania z urlopu 

wychowawczego, 
 umowy zlecenia zawieranej z osobą korzystającą z zasiłku 

macierzyńskiego, 
 umowy zlecenia zawartej z emerytem lub rencistą, 
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5. Obowiązki płatników związane z rozliczaniem składek za osoby 
przebywające na urlopach wychowawczych oraz pobierające 
zasiłki macierzyńskie. Podstawa wymiaru składek za osoby na 
urlopie wychowawczym 

 
6. Umowa o dzieło, a składki ZUS: 

Różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło, kiedy 
umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia, 
wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie 
wprowadzić do umowy  
o dzieło, konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę 
zlecenia, jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez 
ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie 
kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia 

 
7. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne: 

Wykazanie przerw spowodowanych chorobą w raportach 
składanych do ZUS, rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko 
na dni robocze bez sobót i niedziel, korekta dokumentów 
rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas 
choroby zamiast wynagrodzenia chorobowego, rozliczanie 
składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 
30-krotności, rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył 
błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek. 
 

8. Odpowiedzi na pytania w trakcie szkolenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

                             Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


