PROGRAM SZKOLENIA
Część 1: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2017 i zmiany od 2018r. (Pani Agata
Poręczewska-Tylka)
1. Ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą z uwzględnieniem wspólników spółek cywilnych, jawnych, komandytowych
oraz jednoosobowych spółek z o.o.
a) Zasady podlegania ubezpieczeniom ze szczególnym uwzględnieniem
dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
b) Ustalanie podstawy wymiaru składek.
c) Konsekwencje nieterminowego opłacania lub nieopłacania składek.
2. Umowy cywilnoprawne w systemie ubezpieczeń społecznych.
a) Kwalifikowanie umów - elementy charakterystyczne dla umów zlecenia, umów o
dzieło oraz umów o pracę.
b) Kontrakt menadżerski a obowiązek ubezpieczenia.
c) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu
osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
3. Rozstrzyganie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku
wystąpienia zbiegu kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych.
4. E-składka. Zmiany w zakresie wpłacania składek ZUS od 1.01.2018r.
Część 2: Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby w 2017r.
(Pani Katarzyna Knera)
I. Świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy,
świadczenie rehabilitacyjne.
1.
2.
3.
4.

Okres wyczekiwania na prawo do świadczenia, brak prawa do świadczenia.
Okres zasiłkowy - zasady jego zliczania.
Wysokość świadczeń.
Świadczenie rehabilitacyjne - zasady przyznawania świadczenia, wysokość świadczenia,
okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego.

II. Zasiłek macierzyński
1. Okres przysługiwania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu
rodzicielskiego.
2. Możliwość odroczenia urlopu rodzicielskiego.
3. Podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego - wydłużenie urlopu rodzicielskiego w
razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy.

4. Możliwość przerwania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną matkę dzieckaskrócenie urlopu macierzyńskiego przez matkę, pobyt matki w szpitalu, pobyt dziecka w
szpitalu, matka dziecka niezdolna do samodzielnej egzystencji.
5. Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka w przypadku gdy matka dziecka jest osobą
ubezpieczoną oraz gdy jest osobą nieubezpieczoną - skrócenie urlopu macierzyńskiego
przez matkę dziecka, podjęcie pracy przez nieubezpieczoną matkę dziecka, porzucenie
dziecka przez matkę, matka dziecka niezdolna do samodzielnej egzystencji, pobyt
ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu.
6. Wysokość zasiłku macierzyńskiego.
7. Urlop ojcowski.
III. Zasiłek opiekuńczy.
IV. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych: e-ZLA - wystawianie e-ZLA,
dostarczanie druku e-ZLA, zaświadczenie wystawione na wydruku z systemu.
V. Zmiany legislacyjne w zakresie zasiłków.
1. Ustawy uchwalone: - nowy podpis elektroniczny i przedłużenie okresu przejściowego
stosowania papierowych druków ZUS ZLA (ustawa z dnia 21 kwietnia 2017r.), pracownicy tymczasowi - przedłużenie umowy do dnia porodu (ustawa z dnia 7 kwietnia
2017r.).
2. Propozycje zmian dotyczące ustawy zasiłkowej: m.in. dotyczące okresu zasiłkowego,
okresu wyczekiwania, zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.
VI. Czas dla słuchaczy.

