
 

 

 

 

 

 

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW 
I SKŁADEK ZUS PO ZMIANACH  

OD 1 LIPCA 2022r. 
nowe obowiązki pracodawców 

 
 

TERMIN: 

12 sierpień 2022 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
SZKOLENIE ONLINE    
CENA ONLINE: 420 ZŁ 
 

PROMOCJA!!! 
ZGŁOSZENIA DO: 9.08.2022 
CENA ONLINE: 320ZŁ NETTO 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 

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. Nowa skala podatkowa, nowa kwota wolna od 1 lipca 2022 r., 

zmiany w zakresie poboru zaliczek od lipca 2022 r. 

2. Pobór zaliczek za osoby rozliczające się z małżonkiem  

3. Podatek ryczałtowy – umowa do 200 zł 

4. Zwolnienie podatkowe za osoby do 26 lat, kogo dotycz do kiedy 

stosujemy 

5. Zmiany od 1 lipca w zakresie rozliczeń podatkowych za osoby 

samotnie wychowujące dziecko 

6. Koszty uzyskania przychodu i zasady ich stosowania – rezygnacja  

z kosztów, stosowanie PIT 2 w 2022 r.  

7. Zasady stosowania kwoty zmniejszającej w 2023 r. (podział kwoty 

zmniejszającej na 2 albo 3 płatników), stosowanie kwoty 

zmniejszającej do innych niż pracownicy podatników, 

8. Naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – obniżanie składki 

do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek z 2021 r.,   

9. Niepobieranie zaliczki za zleceniobiorców w 2022 r., 

10. Niepobieranie zaliczki na wniosek podatnika – nowe zasady od  

1 stycznia 2023 r. kiedy możemy zastosować,  jakie oświadczenie 

składa podatnik, 

11. Ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika ulga 4+, podwyższenie 

PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ 
DO 9.08.2022 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO UCZESTNIKA 



 

 

dochodu pełnoletniego  uczącego się dziecka 

12. Ulga dla seniorów do kiedy stosujemy, data wypłaty odprawy 

emerytalnej, a zastosowanie zwolnienia zmiany od 1 stycznia 

2023. 

13. Ulga dla powracających, - zmiana od 1 lipca 2022 r. i  

14. Naliczanie podatku po przekroczeniu limitu zwolnienia 85 528 zł – 

analiza praktyczna 

15. Naliczanie składki zdrowotnej za osoby powołane do pełnienia 

funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurentów – zmiany od  

1 lipca 2022 r. 

16. Przychody zwolnione od składek na ubezpieczenia społeczne  

17. Naliczanie wynagrodzeń po przekroczeniu kwoty 30-krotnosci – 

rozliczenie nadpłaty składek – najczęściej występujące wyłączenia 

od składek, 

18. Korekta rozliczeń z ZUS-em w przypadku przekształcenia umowy 

o dzieło w umowę zlecenia, 

19. Korekta rozliczeń podatkowo-składkowych w przypadku 

przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę, 

20. Korekta rozliczeń w przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy 

pracy i konieczności wypłaty zasiłku wypadkowego zamiast 

wynagrodzenia chorobowego, 

21. Rozliczenie chorego pracownika na liście płac, 

22. Jak skutecznie odzyskać składki od ubezpieczonego, 

23. Zwrot przez pracownika nadpłaconego wynagrodzenia, kiedy 

można wystąpić do sądu o zwrot 

24. Rozliczenie ze zleceniobiorcą w przypadku nieprawidłowego 

zgłoszenia niedopłata, nadpłata składek, 

25. Konsekwencje podatkowe sfinansowania składek za 

ubezpieczonego 

26. Odpowiedzi na pytania. 

 
 

 

 
 


