
  

 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu online pt.:

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS, umów

cywilnoprawnych

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z dokonywaniem potrąceń sądowych i

administracyjnych; osoby chcące zapoznać się z tematyką dokonywania potrąceń.

Cel szkolenia: pokazanie jak w prawidłowy sposób dokonywać potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków, umów

cywilnoprawnych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Wskazanie najnowszych interpretacji,

orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie dokonywania potrąceń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z

dokonywaniem potrąceń i sposobów ich rozwiązywania.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać zasady prawidłowego

dokonywania potrąceń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Uzyskanie cennych porad, wskazówek do prawidłowego dokonywania potrąceń.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń?

2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?

3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?

4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?

5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?

6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej?

7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej i administracyjnej?

8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt?

9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?

10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?

13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?

14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?



15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?

16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?

17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?

18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?

19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?

20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?

21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?

22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?

23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?

24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?

25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?

26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?

27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID?

28. Sesja pytań i odpowiedzi.

  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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