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SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) 
 ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW I ZLECENIOBIORCÓW. 

NOWELIZACJA POLSKIEGO ŁADU.  
ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY 

 
 

TERMIN: 22 CZERWCA 2022 R. (SPOTKANIE 10.00 – 14.00) 
 
 
 

PROWADZĄCY: 
 
JOANNA  PRZYJEMSKA – certyfikowana księgowa. Od 2008 prowadzi własne Biuro Rachunkowe. Specjalizuje się w prowadzeniu 

księgowości MŚP. Autorka publikacji eksperckich m.in z zakresu negatywnych konsekwencji kontroli KAS. Prowadziła szkolenia w 

zakresie obsługi programów księgowych, księgowości budżetowej w gminach. 
 
 
 

KOSZT: 440 zł*  (kod dostępu na jedno stanowisko komputerowe) 
(cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie w wersji elektronicznej wydawane na życzenie ) 

 

KOSZT DLA PRENUMERATORÓW „Przeglądu Podatków Lokalnych...”: 390 zł* (kod dostępu na jedno 
stanowisko komputerowe) 
 

(* Cena dotyczy szkoleń  finansowanych ze środków publicznych, dla szkoleń finansowanych z innych źródeł należy zastosować stawkę VAT 23%) 

 
 
Szkolenie skierowane do pracowników zajmujących się rachubą płac. 

Celem  szkolenia jest przedstawienie planowanych zmian, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 r., a które mają 

wpływ na naliczanie wynagrodzeń. 

 

 

 

 

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ 
PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI. 
 
 
 

 
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

I. Planowane zmiany w „Polskim Ładzie” w zakresie podatku PIT 

1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%. 

2. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym 

wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla 

wieloetatowców. 

3. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.  

4. Możliwość limitowanego pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki 

zdrowotne (pracownik, ryczałt). 

5. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Jak rozliczyć ulgę dla klasy średniej po jej likwidacji? 
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6. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców. 

7. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka. 

8. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka. 

9. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. 

10. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników.  

11. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci. 

12. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych: 

−−−− ulga dla młodych; 

−−−− ulga na powrót; 

−−−− ulga dla rodzin 4 +; 

−−−− ulga dla pracujących seniorów. 

13. Uchylenie obowiązku „podwójnego” wyliczania zaliczek za 2022 r. (mechanizm przedłużenia 

poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.) Jakie są konsekwencje 

odstąpienia od podwójnego liczenia zaliczki? 

II. Zatrudnianie obywateli Ukrainy 

1. Status pobytowy obywateli Ukrainy wjeżdżających do Polski po 24 lutego 2022 r. 

2. Status pobytowy obywateli – innych państw – niż obywatele Ukrainy wjeżdżających do 

Polski po 24 lutego 2022 r. 

3. Nowa uproszczona procedura zatrudnienia obywateli Ukrainy legalnie przebywających w 

Polsce. Jak długo obywatel Ukrainy może przebywać w Polsce? 

4. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 
Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej do 21 czerwca 2022 r. 

NABYWCA: 
Nazwa instytucji: ……...…………………………………. 
 

……………………………………………………………… 
 

Adres: .…………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:.…………..…………Fax:……….……………… 
 

E-mail:………….………………………….……………… 

ODBIORCA: 
Nazwa instytucji: ..…………………….………………... 
 

………………………………………………….……….…. 
 

Adres: .…………………………………………..….…….. 
 

……………………………………………………………… 
 

Województwo: ……………………………………………. 
 

NIP ………………………………………………………… 
 

Telefon:………………………Fax:………………..…….. 
 

E-mail:…………………………………………………….. 
ZGŁASZAMY UCZESTNICTWO NASTĘPUJĄCYCH OSÓB W SZKOLENIU W DNIU:  

22 CZERWCA 2022 R.  SZKOLENIE ONLINE – ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW 
 

PROSIMY O WYSTAWIENIE FAKTUR(Y) VAT I WYSŁANIE JEJ  

NA ADRES E-MAIL: …………………………………………… 

LP. 
UCZESTNIK 

 

OPŁATA ZA   
1 OSOBĘ 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

1. 

TELEFON  

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ADRES E-MAIL  

WYDZIAŁ/ STANOWISKO  

2. 

TELEFON  

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert szkoleniowych na adres e-mail. 
 

  

…..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

Oświadczamy, iż koszt szkolenia organizowanego przez TAXPRESS s. c. jest finansowany ze środków publicznych zgodnie  

 z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami. 
  

 

           …..................................... 
                              Kierownik Jednostki 
 

WYPEŁNIONE ZGŁOSZENIE PROSIMY PRZESŁAĆ  
e-mailem: szkolenie@taxpress.com.pl 

lub: kontakt@taxpress.com.pl 
faxem: (22) 740 94 33, (22) 740 94 31 

 

PROSIMY O NIEDOKONYWANIE PRZEDPŁAT!!! 
W przypadku problemów z bieżącym regulowaniem należności  wydłużamy terminy płatności, nie naliczamy również odsetek od 
zaległych wpłat. 
Realizując prawny obowiązek, informujemy, że administratorem danych osobowych jest Jacek Senderowicz oraz Sylwia Senderowicz prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Taxpress S.C. 

z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa, NIP 527-23-15-097, REGON 016384063. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora przy realizacji umów oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) . 

 

 

RAZEM: 


