
                                                                                                                                    

 

 

Warszawa, 23 lipca 2021 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w 

ramach Forum Pracowników Kadr na szkolenie online „Zasiłki z ubezpieczenia 

społecznego z uwzględnieniem najnowszych zmian.” Spotkanie odbędzie w 

formule online w dniu  31 sierpnia 2021 r. 

 Koszt udziału zostanie pokryty z opłaty za szkolenie za miesiąc lipiec. Koszt 

szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 279 zł. 

Cena obejmuje udział w profesjonalnym sesji szkoleniowej online, materiały 

przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat, możliwość konsultacji z trenerem. 

 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 25 

sierpnia 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub  telefonicznie na numer 

698 343 042. 

 W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu. 

 

 

 

 

 

                                                Z poważaniem 

 

                                                Katarzyna Siwierska  

                                    Koordynator Mazowieckiego 

                                                                                  Forum Pracowników Kadr 
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PROGRAM SPOTKANIA ONLINE 
 

„Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z 
uwzględnieniem najnowszych zmian” 

 
31 sierpnia 2021 r. 10:00-14:00 

 
 
Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, 
rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i 
Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów 
podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa 
karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. 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: 
 

1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy: 
• świadczenia chorobowe, 
• zmiana pracodawcy w trakcie roku, 
• okres wyczekiwania i ważne wyjątki od reguły, 
• sytuacje , w których świadczenia chorobowe nie przysługują 
• wysokość świadczeń chorobowych – przykłady , 
• zasady liczenia okresu zasiłkowego, 

2. Świadczenie rehabilitacyjne; 
• zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, 
• okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego, 
• wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru,  

3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: 
• zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego i różnice w stosunku do świadczenia 
chorobowego 
• wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku z ubezpieczenia 
wypadkowego, 
• przypadki, w których świadczenia nie przysługują- szczegółowe omówienie, 

4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania: 
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka , 



                                                                                                                                    

• zasiłek z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie , 
• zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego , za okres urlopu rodzicielskiego, 
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego, 
• wymiary urlopów i warunki ich udzielania – liczne przykłady  , 
• 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, 
• zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka 
podczas urlopu wychowawczego , 
• wysokość zasiłku macierzyńskiego, 
• okresu pobierania zasiłku , 
• wyrównanie zasiłku, 
• przekazywanie wypłaty do ZUS, 
• zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami  
• zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci 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, 
• możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego” – ciekawe przypadki, 
• wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u 
swojego pracodawcy, 
• wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach 

5. Zasiłek opiekuńczy: 
• krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku 
opiekuńczego, 
• wysokość zasiłku i okres wypłaty oraz limity, 
• rozwiązania szczególne w okresie Covid 19 , 
• opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym 
• przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, 

6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń: 
7. Planowane w najbliższym czasie zmiany w zakresie zasiłków  
8.  Dyskusja 

 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                    

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

 

„Zasiłki z ubezpieczenia społecznego z 
uwzględnieniem najnowszych zmian” 

 
31 sierpnia 2021 r. 10:00-14:00 

Cena: 180 zł - dla Członków Forum Kadr 
Osoby  spoza Forum - 279,00 zł netto.  

 
Imię i nazwisko 

uczestnika: 
 

Funkcja: 
 

Dane instytucji do 
faktury: 

 

Dane kontaktowe 
(telefon/mail): 

 

 
 
 
 

        Podpis osoby delegującej 
  
 

........................................................... 
  
  
 
 

 
 

 
 
 

Potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu należy wysłać najpóźniej  
do dnia 25 sierpnia 2021 r. mailem: katarzyna.siwierska@frdl.org.pl lub  

telefonicznie na numer 698 343 042. 
 

Ewentualną rezygnację można zgłosić najpóźniej 2 dni przed spotkaniem. 
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