Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Rozwój kompetencji:
-

analitycznych,
zarządczych,

Szkolenie dla:
pracowników działu kadr i płac:
-

„początkujących”,

-

ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje.

CEdu oferuje dedykowane szkolenia dla pracowników działu kadr i płac. Nasze
szkolenia są dopasowane do potrzeb pracowników „początkujących” chcących
rozwijać swoje kompetencje, którzy swoją karierę zawodową wiążą z tym zawodem,
oraz dla pracowników wykonujących już pracę na tym stanowisku, którzy potrzebują
wsparcia i uzupełnienia wiedzy.

Cel szkolenia:
1. Zapoznanie Uczestnika z podstawowymi zasadami podlegania ubezpieczeniom
społecznym i zdrowotnym
2. Zapoznania Uczestnika z zasadami finansowania składek na ubezpieczenia
3. Zapoznanie Uczestnika z zasadami ustalania i odprowadzania zaliczek na podatek
dochodowy
4. Zapoznanie Uczestnika z zasadami opłacania składek na FP, FGŚP
5. Zapoznanie Uczestnika z zasadami rozliczania składek ZUS za osoby przebywające na
urlopach
6. Zapoznanie Uczestnika z zasadami rozliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych
7. Zapoznanie Uczestnika z zasadami naliczania wynagrodzeń pracowniczych
8. Zapoznanie Uczestnika z zasadami obliczania zaliczki na podatek dochodowy, koszty
uzyskania przychodów
9. Zapoznanie uczestnika z zasadami obowiązującymi przy wynagradzaniu w stałej
stawce miesięcznej za część miesiąca
10. Zapoznanie Uczestnika ze składnikami wynagrodzeń wolnymi od składek na
ubezpieczenie społeczne lub podatku dochodowego
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Szczegółowy program szkolenia pt.:

PŁACE i UBEZEPIECZENIA
I. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i wstęp do wynagrodzeń
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym
(ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach
społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i o podatku dochodowym od osób fizycznych)
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (zasady ustalania i opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne)
1.1. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne
1.2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe
1.3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe
1.4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
2.1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2.2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
2.3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
3. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (zasady ustalania i opłacania składki na
ubezpieczenie zdrowotne)
4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Pojęcie przychodu
2. Koszty uzyskania przychodu
3. Pojęcie dochodu
4. Podstawa obliczenia podatku
5. Skala podatkowa
6. Obniżenie podatku o składkę zdrowotną
7. Pobór podatku
8. Zaokrąglenie podstawy i podatku
Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
Obliczenie rocznej karty wynagrodzeń
Składka zdrowotna i zaliczka na podatek przy niskim wynagrodzeniu – studium przypadku

II. Rozliczanie umów cywilnoprawych
I.

Ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń dla zleceniobiorców.
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
zleceniobiorców
2. Koszty uzyskania przychodu z tytułu umów cywilnoprawnych
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
III.
Podatek zryczałtowany przy umowach cywilnoprawnych
IV.
Umowa zlecenia z własnym pracownikiem
V.
Rozliczanie umów o dzieło

przez
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III. Zasady naliczania wynagrodzeń pracowniczych i naliczania poszczególnych
składników wynagrodzeń
I.

Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, zasady i warunki
ich przyznawania.
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
2. Obligatoryjne składniki wynagrodzeń
3. Fakultatywne składniki wynagrodzeń
4. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia
5. Termin wypłaty wynagrodzenia
6. Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia
II. Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikom na podstawie pragmatyk
służbowych
− dodatek funkcyjny,
− dodatek specjalny,
− nagroda jubileuszowa (okresy uprawniające do nagrody jubileuszowej, składniki
wynagrodzenia stanowiące podstawę nagrody jubileuszowej, przykłady praktyczne),
− premie regulaminowe, premie uznaniowe, nagrody.
III. Podstawowe zasady obowiązujące przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, koszty uzyskania
przychodów
1. spóźnione złożenie przez pracownika PIT-2,
2. zaprzestanie stosowania ulgi w trakcie roku kalendarzowego,
3. kup i ulga gdy wynagrodzenie wypłacane jest kilka razy w miesiącu
4. wypłata wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy a kup i ulga
5. wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego a kup i ulga
6. kup i ulga gdy pracownik zawarł kilka umów o pracę,
IV. Wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej za przepracowaną część miesiąca
1. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby pracownika
2. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku innej nieobecności
3. wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w przypadku zatrudnienia w trakcie
miesiąca
4.
wynagrodzenie
w
przypadku
zmiany
etatu
w
trakcie
miesiąca
5. zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego
(pkt III i IV w skrócie, ponieważ to było omawiane na pierwszym spotkaniu)
V. Składniki wynagrodzeń wolne od składek na ubezpieczenia społeczne lub podatku dochodowego od
osób fizycznych – wybrane przykłady
VI. Rozliczanie wybranych świadczeń pozapłacowych

IV. Ustalanie wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy
Prawo do wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, nocne
Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania odszkodowań i odpraw
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I.

II.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane i nie uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
2. Podstawa wynagrodzenia urlopowego
- stałe składniki wynagrodzeń
- zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden
miesiąc,
- długotrwała nieobecność pracownika a podstawa wymiaru wynagrodzenia za urlop
- urlop wykorzystywany na przełomie miesięcy a wynagrodzenie za urlop (przykłady
praktyczne)
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
1. Składniki wynagrodzenia uwzględniane przy ustalaniu podstawy wymiaru ekwiwalentu,
2. Dobowa norma czasu pracy służąca do obliczenia ekwiwalentu za urlop,

3. Współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu
V.
Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy
VI. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
VII. Wynagrodzenie ze pracę w godzinach nocnych
VIII. Odszkodowania, odprawy w tym odprawa emerytalna lub rentowa

V. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa
I.

Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 33 dni i 14
dni w roku kalendarzowym
2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku
3. Świadczenia przewidziane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
w razie choroby i macierzyństwa
I. Zasiłek chorobowy
1) Prawo do zasiłku
2) Okres zasiłkowy
3) Wysokość zasiłku
II. Świadczenie rehabilitacyjne
1) Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
2) Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
III. Zasiłek wyrównawczy
1) Prawo do zasiłku wyrównawczego
2) Wysokość zasiłku wyrównawczego
IV. Zasiłek macierzyński
1) Prawo do zasiłku macierzyńskiego
2) Wysokość zasiłku
V. Zasiłek opiekuńczy
1) Prawo do zasiłku opiekuńczego
2) Wysokość zasiłku
II.
Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
III.
Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
IV.
Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia
V.
Zmiana wymiaru czasu pracy w okresie przyjmowanym do obliczenia podstawy świadczenia.
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Charakterystyka szkolenia:
- praktyczne podejście do kształcenia i rozwoju kompetencji,
- koncentracja na kluczowych kompetencjach pracownika działu kadr i płac,
- realizacja pełnego programu szkolenia uzależniona jest od aktywności i zaangażowania
Uczestnika.
Metody szkoleniowe:
- wykład,
- warsztat, ćwiczenie,
- polecenie pracy własnej,
- feedback eksperta.
Korzyści:
- INDYWIDUALNE podejście uwzględniające: tempo nauki, dotychczasowy poziom
wiedzy i doświadczeń, percepcję Uczestnika oraz charakter pracy i elastyczne podejście
do harmonogramu szkoleń,
- przygotowanie do pracy związanej z naliczaniem płac i obciążeń,
- nauka technik kalkulacyjnych i rozliczeniowych,
- stosowanie narzędzi służących naliczaniu płac.
Informacje organizacyjne:
Czas trwania: 3 dni szkolenia (oddzielonych od siebie w sposób umożliwiający
przyswojenie wiedzy, naukę własną i przygotowanie zadań i pytań na kolejne spotkanie)
razem 18 godz. w godz. 9.00 – 14.00. Miejsce; Wrocław, ul. Piłsudskiego 13

Cena szkolenia: 3.700,00 PLN netto + 23% VAT (razem brutto: 4551,00 PLN)
(obejmuje udział w 3 dniowym szkoleniu indywidualnym, indywidualną sesję
feedbackową, materiały szkoleniowe, serwis kawowy).
Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can.
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