Zasiłki z ZUS -ostatnie zmiany przepisów
i ich wykładnie; Krystyna Szajner
Program:

Wykładowca:

Krystyna Szajner
- doświadczony wykładowca,

specjalista ds. zasiłków
1. Wpływ na prawo do zasiłków od 25 listopada 2018 r.
Termin i miejsce:
(data wejścia w życie) – ustawy z 5 lipca 2018
o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
22 stycznia 2019 r. (Wt)
fizycznej
godz. 10:00,
2. Zmiany art. 12 ustawy chorobowej

Rzeszów,

3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA – zasady
obowiązujące od 1 grudnia 2018 roku

ul. Grottgera 10, sala 317

a. Formy zaświadczenia lekarskiego stanowiące podstawę do
wypłaty zasiłków i odstępstwa w tym zakresie
b. Gdy pracodawca ma dostęp do PUE
c. Gdy pracodawca nie ma dostępu do PUE
d. Statusy e-ZLA na PUE
e. Korzyści z wystawiania e-ZLA
f. Udzielanie pełnomocnictw do profilu PUE
g. Obsługa e-ZLA przez płatnika składek: ustawianie subskrypcji,
pobieranie dokumentów e-ZLA z PUE, praca z danymi
h. Przyczyny anulowania e-ZLA
i. Asystent medyczny: jego rola i zasady funkcjonowania zgodnie
z przepisami ustawy z 13 września 2018 roku
j. Wydruk E-ZLA – kiedy i do jakich celów
k. Dokumentowanie prawa do zasiłków
l. Czy pracodawca musi przekazać wydruk E-ZLA do ZUS
m. Kto ma założyć profil na PUE w celu odbierania zwolnień
lekarskich gdy spółka ma kilku właścicieli
n. Czy biuro rachunkowe prowadzące rozliczenie płatnika może
mieć dostęp do E-ZLA wystawionych pracownikom tego płatnika
o. Czy E-ZLA mogą być wysyłane na adres e-mail zakładu pracy

4. Rewolucja w zasiłkach opiekuńczych w 2018rnowe zasady nabywania prawa
5. Zasiłki chorobowe, a okres wyczekiwania
6. Kontrola zwolnień lekarskich:
- w jaki sposób należy ją przeprowadzać
- kiedy pozbawiamy prawa do zasiłku chorobowego
i opiekuńczego

7. Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego w okresie
urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego po
nowelizacji ustawy:
- zasiłek macierzyński bez względu na fakt czy matka dziecka do

(PSS "Społem")

Cena:
200 zł
[w cenie materiały szkoleniowe
i poczęstunek]

Zgłoszenia:
1. telefonicznie:

17 85 218 62
2. e-mail:

szkolenia@betakom.org

http://betakom.org
zgłoszenie
elektroniczne wymaga
potwierdzenia przez
BETAKOM

dnia śmierci podlegała/nie podlegała ubezpieczeniu
chorobowemu
- zasiłek macierzyński, gdy matka dziecka jest osobą posiadającą
orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności
- warunki skracania, wydłużania oraz korzystania z zasiłków
macierzyńskich po przerwie

8. Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
9. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników –
wybrane zagadnienia:
- okresy uwzględniane w podstawie
- składniki wynagrodzenia przyjmowane po uzupełnieniu,
w kwocie faktycznej oraz składniki do określonego terminu
- kiedy i jak uwzględniamy wynagrodzenie za urlop
wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłków
- zmiana wymiaru czasu pracy
- zasady uwzględniania i uzupełniania „13 – stkI” dla
pracowników sfery budżetowej

10. Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, wliczanie
lub nie okresów niezdolności do okresu
zasiłkowego
11. Główne propozycje zmian ustawy zasiłkowej

