ZASIŁKI Z FUNDUSZU CHOROBOWEGO ORAZ WYPADKOWEGO
Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD STYCZNIA 2020 ROKU

7 lutego 2020

Godziny: 10:00 -15:00

Miejsce: Częstochowa
Hotel Sekwana, ul. Wieluńska 24

340,00 zł netto

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:


Przedstawienie uczestnikom szkolenia interpretacji i wykładni aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w 2018 r.



Omówienie przepisów dotyczących zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych.



Omówienie zmian ustalania podstawy wymiaru dla osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
od 01.01.2018 r.



Uczestnicy otrzymują Certyfikaty ukończenia szkolenia.

ODBIORCY SZKOLENIA:
Szkolenie przeznaczone jest dla głównych księgowych, pracowników działów finansowych, księgowych i płacowych.

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi omówienia obowiązujących przepisów, bieżąca

interpretacja prawna i omówienia dokumentacji zasiłkowej.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

10:00

15:00

PROGRAM:
1. Uprawnienia i wysokość zasiłku chorobowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania, wypłaty wynagrodzenia
chorobowego, długości wypłaty zasiłku chorobowego.
2.

Świadczenie rehabilitacyjne – jakie czynności należy wykonać aby je otrzymywać?

3.

Zasiłek macierzyński, długość i stawka jego wypłaty, przypadki skracania wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

4.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty 1000 zł netto.

5.

Zasiłek opiekuńczy i dodatkowy jego wymiar jak również wydłużony okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na dzieci
niepełnosprawne.

6.

Podstawa wymiaru zasiłków:
a)

okresy wynagrodzeń przyjmowane do podstawy wymiaru,

b)

uzupełnianie wynagrodzenia,

c)

umowa zlecenia w podstawie wymiaru,

d)

zmiana warunków wynagrodzenia i zmiana wymiaru czasu pracy,

e)

podstawa wymiaru dla osób wykonujących pracę za granicą,

f)

podstawa dla osób wykonujących umowę zlecenia i prowadzących działalność gospodarczą.

7. Minimalne wynagrodzenie od stycznia 2020 i jego wpływ na wysokość wypłacanych zasiłków z zastosowaniem
bieżącej interpretacji zmiany etatu a gwarancja zasiłku wyliczonego od minimalnego wynagrodzenia.
8. Dokumentacja zasiłkowa wymagana przy wypłacie poszczególnych rodzajów zasiłków.
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CENA: 340 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia przynajmniej w 70% ze środków publicznych.
Dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji przyznawany będzie Rabat 10%.

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem lub faksem do 4 lutego 2020 r.

Praktyczne materiały szkoleniowe

Cena zawiera
Cena zawiera

Obiad i poczęstunek w przerwach
Certyfikat
Możliwość konsultacji E-Mail z wykładowcą

Zapraszamy
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