
 
Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA”  ww  KKIIEELLCCAACCHH 

organizuje 2 – dniowe szkolenie w zakresie zmian w ubezpieczeniach społecznych, zasiłkach z 
ubezpieczenia chorobowego, składkach na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2023 r. 

 

1 dzień szkolenia - ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – STAN PRAWNY 
GRUDZIEŃ 2022 NADCHODZĄCE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2023 R. 

 

2 dzień szkolenia - ZMIANY W USTAWIE O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD 
STYCZNIA 2023 R. 

Cel szkolenia: 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego tematem są uprawnienia przysługujące osobom zatrudnionym, w szczególności pracownikom, z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi. 
Głównym tematem szkolenia będą urlopy i zasiłki przysługujące pracownikom-rodzicom. Szkolenie poprowadzone w formie praktycznego warsztatu wyliczeniowego pozwoli zaktualizować 
wiedzę w przedmiocie ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wyliczenia wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców według zasad obowiązujących od 
01.07.2022 r. Na szkoleniu omówione zostaną również planowane zmiany w Kodeksie Pracy, które wprowadzą zmiany w urlopach dla rodziców i zmiany w zasiłku macierzyńskim. Zmiany te 
będą wynikiem dostosowania naszego ustawodawstwa do prawa UE. Elementem szkolenia będzie także omówienie zasad opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz 
ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki macierzyńskie i przebywających na urlopach wychowawczych. W związku z zmianami od 01.01.2023 r. uczestnicy zostaną 
wyposażeni w niezbędną wiedzę na temat nowych obowiązków płatnika oraz uprawnień podatnika w zakresie ustalenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.  
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu. 
Wykładowca:  
Anna Grzegolec - Wykładowca specjalizujący się w szkoleniach z zakresu ubezpieczeń społecznych z ponad kilkunastoletnim doświadczeniem. Uczestniczy jako 
ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. 
Grażyna Kasperek – doświadczony specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ceniony wykładowca od wielu lat prowadzącą liczne sympozja, 
konferencje i szkolenia na terenie całego kraju.  

Program szkolenia 1 dzień – prowadząca Pani Anna Grzegolec 
 

1. ZASIŁEK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 
 wypadek przy pracy 
 choroba zawodowa 
2. ZASIŁEK CHOROBOWY Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO 
 art. 92 KP a prawo do zasiłku 
 prawo do zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego 
 zasady ustalania okresu zasiłkowego 182 dni / 270 dni 
 kiedy nowy okres zasiłkowy 
 urlop wychowawczy, bezpłatny a prawo do zasiłku chorobowego 
 okres wyczekiwania a prawo do wypłaty od pierwszego dnia niezdolności 
 brak prawa do zasiłku chorobowego 
 zasady wystawiania e-ZLA , kody na e-ZLA a prawo do wypłaty zasiłku chorobowego 
3. ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKÓW 
 z jakich miesięcy należy ustalać podstawę wymiaru zasiłków 
 podstawa wymiaru zasiłków a zmiana etatu 
 zmiana etatu w trakcie pobieranego zasiłku 
 kiedy ustalamy nową podstawę wymiaru zasiłków 
 uwzględnianie w podstawie zasiłków dodatkowych składników  wynagrodzenia:  miesięczne , kwartalne , roczne , za inne okresy, 

utracone, przyznane do określonego terminu 
 podstawa wymiaru zasiłków a minimalne wynagrodzenie 
4. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 
 urlop macierzyński 
 urlop rodzicielski 
 urlop ojcowski 
 zasady nabywania uprawnień do w/w świadczeń 
 niezbędne dokumenty 
5. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 
 opieka nad zdrowym dzieckiem 
 opieka nad chorym dzieckiem 
 opieka nad innym członkiem rodziny 
 zasady nabywania prawa do zasiłku opiekuńczego 
6. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 
 kiedy i komu przysługuje  
 niezbędne dokumenty 
 pytania i odpowiedzi 

 
 
 

 



 
 

Program szkolenia 2 dzień – prowadzącą Pani Grażyna Kasperek 
 

1. Zmiana zasad finansowania składki zdrowotnej 
 Nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego – osoba powołana do pełnienia funkcji z prawem do wynagrodzenia np. członkowie 

zarządu i prokurenci 
 Rodzaje działalności powodujące zróżnicowaną podstawę wymiaru składki 
 Sposób ustalania podstawy wymiaru od dochodu lub przychodu i od kiedy należy liczyć składkę zdrowotną według nowych zasad: 

a. opodatkowanie progresywne 
b. opodatkowanie liniowe 
c. opodatkowanie ryczałtowe od przychodu 

 Ustalanie obowiązku wielokrotności składki zdrowotnej i sposób jej wyliczania przy: 
a. różnych rodzajach działalności 
b. tych samych rodzajach działalności jednakowo opodatkowanych 
c. tych samych rodzajach działalności różnie opodatkowanych 
d. różnych rodzajach działalności i różnie opodatkowanych 

 Sytuacje, w których osoby prowadzące pozarolniczą działalność są zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. 
 Duża zmiana dla bezrobotnych. Od 1 stycznia 2023 nowe przepisy dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych. 
2. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym osób prowadzących działalność gospodarczą i zleceniobiorców. 
 zmiana charakteru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po przystąpieniu do niego –obowiązkowa zapłata składek i 

konsekwencje ich nie zapłacenia 
 spóźnienie z zapłatą składek lub zapłata w niepełnej wysokości – wpływ na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom i na prawo 

świadczeń. 
3. Zbiegi tytułów ubezpieczeń z uwzględnieniem najnowszych zmian: 
 umowa zlecenia i umowa o pracę 
 umowa zlecenia – student/uczeń, 
 umowa zlecenia i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, 
 umowa zlecenia zawierana podczas korzystania z urlopu wychowawczego, 
 umowa zlecenia zawierana z osobą korzystającą z zasiłku macierzyńskiego, 
 umowa zlecenia zawarta z emerytem lub rencistą, 
 umowa zlecenia z własnym pracownikiem. 
4. Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne: 
 wykazywanie przerw spowodowanych chorobą w raportach składanych do ZUS, 
 rozliczanie składek gdy zwolnienie jest tylko na dni robocze bez sobót i niedziel 
 korekta dokumentów rozliczeniowych gdy wypłacone zostało wynagrodzenie za czas choroby zamiast wynagrodzenia 

chorobowego, 
 rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku przekroczenia 30-krotności, 
 rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek. 
 nielegalne zatrudnienie – zagrożenia dla płatnika. 
5. Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom: 
 osoby przebywające na urlopach wychowawczych 
 osoby pobierające zasiłki macierzyńskie 
 kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej 

działalności, 
 osoby pobierające stypendia. 

6. Fundusz Pracy – zmiany od 1.01.2023 r. 
7. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 
8. Jak założyć konto na PUE ZUS już teraz – warsztaty praktyczne. Od 1 stycznia 2023 r. Każdy, kto jest płatnikiem składek, ma 

ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.  
9. Pytania i odpowiedzi 
 

Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej   
https://thetakielce.pl/szkolenia-stacjonarne/ oraz dokonanie wpłaty na nasze konto Alior Bank 60-2490-0005-0000-4500-2555-3657 

do dnia poprzedzającego szkolenie. 

 



 

 

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) zgodnie z regulaminem świadczenia usług edukacyjnych 
przez Ośrodek Kształcenia i Promowania Kadr „THETA” Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym. 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem.  
Realizacja szkolenia uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką i nadesłaną kartą szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w szkoleniu i prosimy o wcześniejsze rezerwowanie miejsc kierując 
pod nw. adres e-mail: szkolenia@thetakielce.pl zgłoszenie  lub za pomocą formularza online  

na naszej stronie https://thetakielce.pl/szkolenia-stacjonarne/ 
 
 

OO śś rr oo dd ee kk   KK ss zz tt aa łł cc ee nn ii aa   ii   PP rr oo mm oo ww aa nn ii aa   KK aa dd rr   „„ TT HH EE TT AA ”” ,,   uu ll ..   LL ee ss zz cc zz yy ńń ss kk aa   44 55 ,,     
22 55 -- 33 22 11   KK ii ee ll cc ee ,,   tt ee ll .. 77 99 22   00 00 11   11 33 88   ll uu bb   ee -- mm aa ii ll ::   szkolenia@thetakielce.pl 

 

 

W  N A S Z Y C H  S Z K O L E N I A  U W Z G L Ę D N I A M Y  B I E Ż Ą C E  Z M I A N Y  W  P R Z E P I S A C H  P R A W A  
Miejscowość Data i godzina Miejsce szkolenia  Ilość osób 

Kielce 26/27 styczeń 2023 r. godz. 9,00 Kielce, ul. Leszczyńska 45   
Uwaga!  (Organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca szkolenia w wyniku licznej grupy osób zainteresowanych.  

O zmianie miejsca szkolenie organizator poinformuje Państwa drogą e-mail, na 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia) 

Cena szkolenia za 2 dni  wynosi– 480,00 zł, netto + VAT za 1 osobę.   
(Zwolnienie z VAT gdy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych – oświadczenie w karcie zgłoszenia) 

 
Serdecznie zapraszamy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posiadamy uprawnienia wydane przez 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej do CERTYFIKACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO – kwalifikacji rynkowej PRK 3 i PRK 4 
„Wspomaganie obsługi procesów księgowych” i „Obsługa procesów księgowych” zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji 

 
Uprawnienia 

Ministra Cyfryzacji do CERTYFIKACJI kwalifikacji rynkowej PRK 4 
„Projektowanie grafiki komputerowej” 

 
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym: 2.26/00014/2007 

 
Akredytację Kuratora Oświaty w Kielcach KO.II.546.9.2021 

 
System Zarządzania, Jakością według norm ISO 9001:2015 


