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

1. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w ustawie
zasiłkowej
a. zmiany w kontroli zwolnień lekarskich
b. nowe obowiązki ubezpieczonych korzystających z e-ZLA

2. Zmiany art. 12 ustawy zasiłkowej
3. Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA – zasady
obowiązujące od 1 grudnia 2018 roku oraz
sposoby postępowania w okresie przejściowym
a. Formy zaświadczenia lekarskiego stanowiące podstawę do
wypłaty zasiłków i odstępstwa w tym zakresie
b. Statusy e-ZLA na PUE
c. Obsługa e-ZLA przez płatnika składek: ustawianie
subskrypcji, pobieranie dokumentów e-ZLA z PUE, praca
z danymi
d. Przyczyny anulowania e-ZLA
e. Asystent medyczny: jego rola i zasady funkcjonowania
f. Wydruk E-ZLA – kiedy i do jakich celów
g. Dokumentowanie prawa do zasiłków
h. W jakich przypadkach ubezpieczony przekazuje wydruk eZLA do pracodawcy lub ZUS

4. Zasiłki opiekuńcze - nowe okresy i zasady nabywania
prawa
5. Zasiłki chorobowe:
a. okres wyczekiwania
b. przypadki, w których zasiłek nie przysługuje

6. Kontrola zwolnień lekarskich:
- nowe obowiązki ubezpieczonego
- nowe zasady powiadamiania o terminie badania
- zasady przeprowadzania kontroli ZUS ZLA i e-ZLA
- kiedy pozbawiamy prawa do zasiłku chorobowego,
opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego

7. Ustalanie uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za
okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego:
- warunki nabywania, skracania oraz wydłużania zasiłków
macierzyńskich
- kiedy możemy korzystać z zasiłków macierzyńskich po
przerwie
- zasiłek macierzyński dla matki dziecka posiadającej
orzeczenie lekarskie o niezdolności do samodzielnej egzystencji

- doświadczony wykładowca,

specjalista ds. zasiłków

Termin i miejsce:
16 maja 2019 r. (Cz)
godz. 10:00, Rzeszów,
ul. Grottgera 10, sala 317
(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

8. Zasady ustalania prawa do podwyższenia zasiłku
macierzyńskiego
9. Podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników:
- 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 i jej wpływ na podstawę
wymiaru
- zasady uwzględniania i uzupełniania „13 – stkI” dla
pracowników sfery budżetowej

10. Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
z uwzględnieniem zmian w okresie przejściowym
od grudnia 2018 roku
11. Główne propozycje zmian ustawy zasiłkowej

