
 
NALICZANIE WYNAGRODZEŃ OD 01.01.2022 ROKU. 

SKŁADKI ZUS, SKŁADKA ZDROWOTNA, KWOTA WOLNA, ULGI 
I ZWOLNIENIA DLA PRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW, 

EMERYTÓW 
 

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym w nietuzinkowy sposób przedstawione zostaną zmiany w zakresie naliczania 
wynagrodzeń i składek ZUS, wprowadzone wraz z przepisami Nowego Ładu. Szkolenie będzie prowadzone przez Andrzeja Ponczka, 
eksperta niezwykle wysoko ocenianego przez uczestników szkoleń.  

 

Podczas szkolenia uczestnicy usłyszą m.in. na o składkach zdrowotnych i nowych zasadach ich rozliczania, składkach chorobowych - 
nowych zasadach ustalania okresu zasiłkowego i liczeniu odsetek za zwłokę w Nowym Ładzie, zmianach w ubezpieczeniach 
społecznych. Prowadzący wyjaśni zasady rozliczania podatku dochodowego od stycznia 2022 r.; zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń 
brutto/netto od 01.01.2022r. – w oparciu o zmiany w składce zdrowotnej.  

I. Nowy Ład – składki ZUS od 01.01.2022 r.:  
1. EMERYTALNA: emerytura bez podatku/kwota wolna, dodatkowa ulga dla pracujących po 60 roku życia, data złożenia wniosku 

o emeryturę w Nowym Ładzie, data rozwiązania stosunku pracy, czy wystawiać ZUS Rp-7? OFE – co wybrać: ZUS czy IKE? 
2. RENTOWA: kiedy najlepiej składać wniosek o rentę, Rp-7 do renty – czy wystawiać? Kwota wolna od podatku w Nowym Ładzie. 
3. CHOROBOWA: zmiany od 01.01.2022 r. Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia, nowe zasady ustalania okresu zasiłkowego, ponowne 

ustalenie podstawy wymiaru, odsetki za zwłokę w Nowym Ładzie, korekty deklaracji rozliczeniowych w Nowym Ładzie, szpital 
– wysokość zasiłku chorobowego. 

4. ZDROWOTNA: brak możliwości odliczenia 7,75%, obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki, zmiana składki zdrowotnej 
dla przedsiębiorców – podstawa obliczenia, minimalna wysokość składki, terminy na opłacanie/rozliczenie składki, składki po 
terminie – a prawo do zasiłku chorobowego. 

II. Nowy Ład – zmiana w podatkach od 01.01.2022 r.: 
1. Kwota wolna od podatku – podniesienie jej z 8 000 zł. do 30 000zł. 
2. Drugi próg podatkowy – podniesienie go z 85 528 zł do 120 000zł. 
3. Ulga dla klasy średniej: dla kogo, według jakiego wzoru, na wniosek? Kilka umów – a ulga. Dopłata do podatku w rozliczeniu 

rocznym. 
4. Pracownicy i zleceniobiorcy – ulga dla osób, które ukończyły 60 rok życia. 
5. Związki zawodowe – odliczanie składek. 

III. Wynagrodzenia w Nowym Ładzie – po zmianach od 01.01.2022 r.: 
1. Wynagrodzenie brutto – netto po zmianach od 01.01.2022r. – w oparciu o zmiany w składce zdrowotnej. 
2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy. 
3. Choroba pracownika – wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego po zmianach w Nowym Ładzie. 
4. Rezygnacja na wniosek pracownika ze stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. 
5. Odliczanie składki na związki zawodowe. 
6. Przykładowa lista płac po zmianach. 

IV. Konsultacje z trenerem. 
 

Służby kadrowo-płacowe sfery budżetowej, pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie wynagrodzeń pracowników i składek ZUS. 
 
  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Naliczanie wynagrodzeń od 01.01.2022 r. Składki ZUS, składka zdrowotna, kwota wolna, ulgi i 
zwolnienia dla pracowników, zleceniobiorców, emerytów 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on-line. 

 
11 lutego 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 

  

Cena regularna: 359 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku 
finansowania szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki 
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice 
tel. 32 206 98 43, 206 80 39, 259 86 73, 253 84 09 w. 24 
renata.bak@okst.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐   NIE ☐ 

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej ☐ 

Elektronicznej ☐ e mail………………………………………….…………………… 

 
Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: ……………………………………………………………………………………………..……………. 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.okst.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony 
danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl  
do 8 lutego 2022 r. 

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 
potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 
terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 
uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 

 
Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 

http://www.okst.pl/

