Rozliczanie składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne w 2020 roku
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/21/13089/404379

Cena netto

300,00 zł

Cena brutto

369,00 zł

Cena netto za godzinę

50,00 zł

Cena brutto za
godzinę

61,50

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

6

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-02-27

Termin zakończenia
usługi

2020-02-27

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-21

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-02-24

Maksymalna liczba uczestników

20

Kategoria główna KU

Finanse i bankowość

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

B&K - Doradztwo i Szkolenia dla
biznesu sp. z o.o.

Osoba do kontaktu

Grażyna Boryń

E-mail

szkolenia@bkszkolenia.pl

Telefon

577127550

Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: zapoznanie uczestników z przepisami z zakresu rozliczania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Opłacanie składek za osoby zatrudnione na umowach cywilno-prawnych:
umowa zlecenie a umowa o dzieło różnice i podobieństwa,
zasady podlegania ubezpieczeniom z tytułu umowy zlecenia dla różnych grup ubezpieczonych
umowa zlecenie z uczniem lub studentem,
zmiany od 1 stycznia 2016r. w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym przez
zleceniobiorców (w tym nowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń, przykłady),
możliwość wystąpienia z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawidłowego schematu ubezpieczeń
dla zleceniobiorcy,
1. Składki na ubezpieczenia za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich,
wychowawczych i obowiązki płatników składek w tym zakresie:
w tym obowiązki płatników związane z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 roku zmian do ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw związanych z podwyższeniem kwoty
zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego,
korygowanie dokumentów z uwzględnieniem kwoty podwyższenia.
1. Zgłaszanie do ubezpieczeń członków rodziny oraz weryfikacja ich podlegania do
ubezpieczenia zdrowotnego w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorcy (EWUŚ):
w tym zmiany w przepisach obowiązujące od 12 stycznia 2017 roku.
1. Opłacanie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
za kogo opłacamy składki,

zwolnienia z opłacania składek
1. OFE i subkonto (czyli II filar w ZUS)
Omówienie zasad podziału składki emerytalnej,
zmiany w OFE w 2014 roku – co z nich wynika dla ubezpieczonych,
zasady dziedziczenia i podziału składki w OFE i na subkoncie.
1. Ustalanie podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych
2. Indywidualne konsultacje, pytania, odpowiedzi.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efektem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu przepisów z rozliczania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2020 roku

Grupa docelowa
Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców,
właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę
podstawową z zakresu omawianego materiału.

Materiały dydaktyczne
W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.
Materiał merytoryczny oparty będzie o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą
mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić
się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Informacje dodatkowe
Usługa kształcenia, je ś li jest finansowana ze środków publicznych w co najmniej 70%
korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług zgodnie z Ustawą o VAT, proszę o
informację do organizatora o wysokości dofinansowania.
Szanowni Państwo
W związku z faktem że nasze szkolenia mogą być doﬁnansowane ze środków UE, informujemy, że
istnieje możliwość przeprowadzenia wizytacji wybranej usługi rozwojowej przez Administratora Bazy
Usług Rozwojowych (tj. PARP lub upoważnionego wykonawcy) lub przeprowadzenia monitoringu usługi
przez Instytucję Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym (usługi rozwojowe realizowane z
dofinansowaniem).

Harmonogram

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Rozliczanie składek na
ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2020-02-27

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Gałkowska

Obszar specjalizacji
Doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług
Wykształcenie

Lokalizacja usługi
Adres:
Wiejska 24a
58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum Edukacyjne B&K

Warunki logistyczne:

