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Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze  
zaprasza na szkolenie zamknięte: 

 

Zmiany w płacach w 2022 roku po uchwaleniu 
„POLSKIEGO ŁADU” 

 

 

Program szkolenia: 

1. Likwidacja odliczenia od podatku składki zdrowotnej: 

 zmiana listy płac w 2022r. i informacji płatnika PIT-11 za 2022 r. 

 dostosowanie systemów płacowych do nowych przepisów 
2. Nowa skala podatkowa od 2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika: 

 nowa kwota wolna od podatku, 

 kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie, 

 podwyższenie progu podatkowego i wpływ na wysokość wynagrodzenia, 

 zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników (również z tytułu preferencyjnego opodatkowania), 

 możliwość rezygnacji pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu, 

 zasady obliczenia zaliczki na wniosek pracownika oddelegowanego, 

 obniżenie składki zdrowotnej (nowe zasady), 

 zmiany w oświadczeniach pracownika. 
3. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika. 
4. Nowe ulgi i zwolnienia: 

 „ulga na powrót”, 

 „ulga Rodzina 4+”, 

 „ulga dla pracujących- uprawnionych do emerytury”, 

 oświadczenia, limity, zbieg ulg,  

 dokumentowanie  zwolnień w PIT, 

 ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez 
pracodawcę, 

 umowa cywilna z własnym pracownikiem a „ulga dla klasy średniej”, 

 pozostałe zamiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia. 
5. Działalność wykonywana osobiście – nowe regulacje i  obowiązki: 

 zwolnienia podatkowe stosowane przez płatnika na podstawie oświadczeń, 

 limit przychodów zwolnionych w ramach „ulg” a 50% kosztow z tytułu praw autorskich, 

 zaprzestanie poboru zaliczek na podatek przez płatnika na wniosek, 

 przychody z udziału w badaniach i eksperymentach, 

 zmiana kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich, 

 moment objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym uzależniony od daty wpływu zgłoszenia do 
ZUS, 

 objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym członków zarządu z powołania. 
6. Nielegalne zatrudnianie i wypłata części wynagrodzenia poza listą płac: 

 zdefiniowanie nielegalnego zatrudnienia, 

 rozliczenie składek w ZUS, 

 skutki dla pracodawcy (zwiększenie przychodów i brak kosztów uzyskania), 

 korzyści i wyłączenie odpowiedzialności pracownika 
7. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym: 

 zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków, 
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 likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem, 

 nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci, 

 zmiany w uldze prorodzinnej, 

 nowa ulga  dla członków związków zawodowych, 

 zmiana właściwości urzędu skarbowego. 
8. Pozostałe zagadnienia: 

 obowiązkowy numer PESEL dla cudzoziemców do PIT-11 i rocznych zeznań podatkowych już za 2021r., 

 zmiana zasad publikowania wzorów formularzy podatkowych PIT. 
9. Dyskusja 

 

Cena każdego szkolenia ustalana jest indywidualnie i obejmuje:  

 Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 

 Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 

 Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej,  

 Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 

 Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 

 Konsultacje poszkoleniowe.  

 

ZORGANIZUJEMY SZKOLENIE ZARÓWNO W FORMIE STACJONARNEJ JAK I ON-LINE 

 

Jak organizujemy szkolenia zamknięte online?  

Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 

wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub wszyscy przy 

komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził szkolenie z sali 

multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, prezentacje, filmy 

instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa monitora lub w sali urzędu za 

pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 

 

Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub czat. Trener 

odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i odpowiedzi. 

Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, (Google 

Chrome).  

 

Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem lub głośniki.  

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

 

szkolenia.zg@frdl.org.pl  

tel.: 68 453 22 09 

www.zg.frdl.pl 
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