
 

 

Konferencja w Gniewie 3 – 6 marca 2020,  Zamek Gniew 

 

PROGRAM 

 

Temat: „Zmiany w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, prawie pracy 

oraz podatku dochodowym od osób fizycznych” 

 
Program PRAWO PRACY: 

 

1. Nowe regulacje dotyczące zasad wypłaty wynagrodzenia za pracę 

  

 prawo do żądania podania numeru rachunku bankowego 

 wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych 

 konieczność zmian dotychczasowych przepisów wewnątrzzakładowych 

  

2. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej 

  

 postać tradycyjna papierowa i elektroniczna 

 przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i odwrotnie 

 okres przechowywania dokumentacji 

 reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej niszczenia 

 ochrona danych osobowych w kadrach 

 prowadzenie akt osobowych pracowników 

 zakres poszczególnych części A,B,C D 

 tworzenie części A1,B1,C1…….. 

 ewidencja czasu pracy – nowe regulacje 

 karty wynagrodzeń 

 dokumentacja z wykorzystania urlopów wypoczynkowych 

 wnioski i zgody pracownicze 

 przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji 

 terminy wydawania świadectw pracy 

  

  

3. Pracownicze Plany Kapitałowe 

  

 główne założenia – cel , reguły przystępowania i rezygnacji 

 zakres osób wykonujących prace zarobkową – kryterium umowy i wieku 

 stawki składek 

 okres wprowadzania przepisów dla poszczególnych pracodawców 

 wpłata powitalna i dopłata roczna 

 skutki zmiany pracodawcy 

  

  

4. Prowadzenie egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych 

  

 dokonywanie potrąceń z diet należnych z tytułu podróży służbowych 

 odpowiedzialność pracodawcy 

 

 

 

 



 

 

 

 egzekucja z umów cywilnoprawnych 

 prawo pierwszeństwa zatrudnienia bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi 

  

5. Monitoring w pracy 

 definicja monitoringu 

 zakres i wyłączenia 

 obowiązki pracodawcy w zakresie informowania 

 monitoring poczty elektronicznej 

  

6. Nowe regulacje dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych 

  

 kryteria przyznawania ulg i świadczeń oraz wysokości ustalania dopłat 

 zasady przetwarzania danych osobowych osób uprawionych do korzystania z Funduszu 

  

7. Zmiana ustawy o związkach zawodowych 

  

 rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. 

 podwyższenie progu reprezentatywności dla zakładowych organizacji związkowych. 

 ochrona na wypadek nierównego traktowania z powodu przynależności związkowej. 

 ustalenie procedury weryfikacji liczebności zakładowej organizacji związkowej. 

 zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych 

 terminy na przedstawienie stanowiska organizacji związkowej w sprawie wypowiedzenia umowy 

działaczowi związkowemu. 

 udzielanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i urlopu bezpłatnego 

  

8. Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dochodzenia roszczeń w związku z niezgodnym 

z prawem rozwiązaniem stosunku pracy 

 

 

Program podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT: 

 
PŁATNIK 2020 r.  

 

1/Przegląd zmian wprowadzonych w 2020 r.:  

 

2/ Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych 2019/2020  

• przychody ze stosunku pracy (m.in. rodzaje świadczeń zaliczanych do przychodów ze sto-sunku 

pracy: wartość pieniężna świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, świadczenia w naturze i 

ich ekwiwalenty, wartość innych nieodpłatnych świadczeń, wartość świadczeń częściowo odpłatnych),  

 

• wybrane świadczenia pracownicze (m.in. spotkania integracyjne, pakiety medyczne, szczepienia dla pra-

cowników, szkolenia i dokształcanie, ubezpieczenia, posiłki, bilety na przejazdy komunikacją miejską, umo-

rzone pożyczki, nienależnie pobrane świadczenia, świadczenia wypłacane z PKZP, wynagrodzenia po zmar-

łym pracowniku, świadczenia związane z BHP m.in. okulary i szkła kontaktowe dla pracowników, ekwiwa-

lent za pranie odzieży, odzież robocza i odzież służbowa, diety i inne należności za czas podróży służbo-

wych, kilometrówka a koszty parkingów i autostrad, noclegi dla pracowników mobilnych i oddelegowanych, 

używanie przez pracowników narzędzi, materiałów, sprzętu stanowiącego własność pracodawcy (kompute-

ry, telefony, samochody), zajęcia sportowe, karty Multisport, świadczenia finansowane z ZFŚS),  

 

 

 

 



 

 

 

• zmiany w ZFŚS  

 

3/ Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy  

 

4/ Zasady i terminy opłacania zaliczek na podatek dochodowy za pośrednictwem zakładu pracy  

• ustalenie zaliczki miesięcznej,  

• okoliczności uzasadniające pobór wyższej lub niższej zaliczki na podatek  

•  kwota ulgi  

• zaliczki od dochodu pracowników do ukończenia 26 roku życia  

 

5/ Pobór zaliczek i zryczałtowanego podatku przez płatników z innych tytułów  

• przychody z działalności wykonywanej osobiście  

• przychody objęte podatkiem zryczałtowanym  

 

6/ Dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą obowiązki związane z rocznym rozliczeniem 

podatku dochodowego.  

 

7/ Ulga termomodernizacyjna  

 

8/ Danina solidarnościowa 

  

 

 

Program UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (w przygotowaniu) 

 

 

 

 

 

Ze względu na ciągłe zmiany programy ulegają modyfikacji i ulepszeniu. 

 

Prosimy o śledzenie programu na bieżąco. 

 

Serdecznie zapraszamy. 

 
 

 


