USŁUGI SZKOLENIOWE.
Szkolenia zamknięte i otwarte.
Konferencje, seminaria i wykłady specjalistyczne.

ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA
Program szkolenia:
1.

Zmiany w przepisach: nowa definicja działalności socjalnej, zmiany w zasadach ustalania odpisów
w oświacie, a także na osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym
charakterze.

2.

Pracodawcy

ustawowo

zobowiązani

i

dobrowolnie

tworzący

ZFŚS.

Szczególna

pozycja

pracodawców w sferze budżetowej.
3.

Możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS lub ustalania w dowolnej wysokości odpisu na ZFŚS.

4.

Pracodawcy wypłacający świadczenie urlopowe. Rola i stosowanie „prawa zakładowego” a ZFŚS.

5.

Osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczania odpisu na ZFŚS. Ustawowe i zakładowe
wskaźniki odpisu w 2013 r. Zamrożenie kwoty odpisu na 2013r. i 2014r.

6.

Plan dochodów i preliminarz wydatków. Rodzaje i formy działalności socjalnej finansowane z
Funduszu.

7.

Procedura wydawania i zakres zakładowego regulaminu Funduszu, ocena zgodności z ustawą
regulaminu zakładowego.

8.

Warunki decydujące o przyznaniu i wysokości świadczeń socjalnych. Uprawnienie czy obowiązek
przyznania świadczenia. Zwolnienia podatkowe.

9.

Uprawnienia pracodawcy do pozyskiwania informacji oraz dokumentowanie sytuacji życiowej,
rodzinnej i materialnej.

10. Pożyczki udzielane z ZFŚS – problem oprocentowania, sposoby zabezpieczenia spłat, warunki
umarzania i skutki podatkowe.
11. Zasady postępowania z ZFŚS w przypadku przejścia zakładu na innego pracodawcę.
12. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych, przedstawiciela załogi

i pracowników

realizujących działalność socjalną.
13. Status, skład i uprawnienia zakładowych komisji socjalnych. Świadczenia socjalne w przepisach
podatkowych i ubezpieczeniowych.
14. Odpowiedzialność pracodawcy, związków zawodowych i pracowników za naruszenia przepisów o
ZFŚS i prawa podatkowego.
15. Fundusz socjalny tworzony na szczególnych zasadach w szkołach, także wyższych, placówkach
oświatowych, „służbach mundurowych”, spółdzielniach rolniczych.
16. Dokumentacja i ewidencja zakładowej działalności socjalnej. Dokumentowanie działalności
socjalnej organizowanej za granicą.
17. Ochrona danych

osobowych

a działalność socjalna. Najnowsze

orzecznictwo sadowe,

wyjaśnienia, pytania i odpowiedzi.

Siedziba:
EDAR – Przyszło Artur
Międzylesie 59
62-710 Władysławów
tel. +48 692-845-717

NIP: 668-165-64-36
REGON: 301379707

Biuro:
EDAR – Przyszło Artur
ul. Ogrodowa 5
62-700 Turek
www.edar.info
e-mail: biuro_edar@tlen.pl
tel. +48 692-506-614

