Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:

ZASIŁKI CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE
Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN
Data: 15 stycznia 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 1 stycznia.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Cel szkolenia: Praktyczne omówienie regulacji i zmian dotyczących udzielania zasiłków, które weszły w
życie 2 stycznia 2016 r. Omówienie problematyki wynagrodzeń chorobowych, zasiłków chorobowych i
świadczeń rehabilitacyjnych. 1 grudnia 2017r. wchodzi Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał
możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących,
dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.
Adresaci: Pracownicy działów kadr i płac w jednostkach budżetowych oraz firmach.
Prowadzący: Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów,
rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii
Ekonomicznej w Katowicach oraz kilkunastu kierunków studiów podyplomowych w zakresie finansów,
doradztwa podatkowego, rachunkowości, audytu, kadr i płac, prawa karno-skarbowego, prawa
gospodarczego i handlowego, międzynarodowych strategii podatkowych, prawa innych krajów, prawa
rad nadzorczych spółek publicznych. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na
listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego
Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej
szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.
Program szkolenia:
1. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne:
- Świadczenia chorobowe a okresy wypłaty.
- Zmiana pracodawcy w trakcie roku.
- Okres wyczekiwania i wyjątki od reguły.
- Sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują.
- Aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.
- Kontrola wykorzystywania zwolnień.
- Wysokość świadczeń chorobowych.
- Świadczenia w wysokości 100%.
- Nieterminowego dostarczenia zwolnienia a obniżanie wysokości zasiłku.
- Wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika.
- Przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku.
- Okres zasiłkowy.
- Zasady liczenia okresu zasiłkowego.
- Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego.
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- Okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.
- Wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji.
- Dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku.
- Wystawianie e-ZLA.
- Obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy.
- Zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne.
- Obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek.
- Informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego.
- Informacja o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego.
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego:
- Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego.
- Wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku.
- Przypadki, w których świadczenia nie przysługują.
- Dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy.
- Dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:
- Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka.
- Zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
- Zasiłek za okres "podstawowy", "dodatkowy", za okres urlopu rodzicielskiego.
- Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
- Wymiary urlopów i warunki ich udzielania.
- Przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę.
- Korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego.
- Możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
- Możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka.
- Podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego.
- Obniżanie wysokości zasiłku.
- Nowe zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu
wychowawczego.
- Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
- Wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem.
- Okresu pobierania zasiłku.
- Wyrównanie zasiłku do 100%.
- Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
- Przekazywanie wypłaty ZUS.
- Zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące
działalność gospodarczą).
Ostatnie zmiany w zasiłku macierzyńskim:
- Zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia
przez nią dziecka.
- Zasiłek macierzyński dla ojca gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji.
- Wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku , gdy kwota netto zasiłku jest
niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
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- Likwidacja urlopów dodatkowych.
- Możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”.
- Wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
- Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
Zasiłek opiekuńczy:
- Krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego.
- Wysokość zasiłku i okres wypłaty.
- Limity wypłaty.
- Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego.
- Opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym.
- Przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.
- Dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku.
- Zmiany w zasiłku opiekuńczym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r.
Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
- Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana – przykłady.
- Uzupełnianie wynagrodzenia.
- Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
- Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy nastąpi przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki
emerytalnej i rentowej.
- Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
- Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
- Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
- Zmiana wymiaru czasu pracy.
- Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym
pracownikami.
Dyskusja.

ZGŁOSZENIE
ZASIŁKI CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE
Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN
Data: 15 stycznia 2018, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43
Cena: 349 zł przy zgłoszeniu do 1 stycznia.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Nabywca: .......................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
NIP:................................................................................................................................................
Odbiorca (opcjonalnie): ..................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
L.p.

Imię i nazwisko

Wydział

tel.

e-mail

1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Proszę o posiłek wegetariański
Szkolenie finansowane w ramach
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szkolenie w ramach Forum ……………………...............
(nazwa)

Szkolenie finansowane ze środków publicznych

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o
szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem
poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o
dobrowolności podania moich danych
...........................................................

podpis i pieczątka osoby delegującej
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 stycznia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu
przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na
dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany
do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 1 stycznia. Cena po 1 stycznia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej
Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe,
zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail:
agnieszka.osman@frdl.org.pl

