
OFERTA SZKOLENIA

ZUS: ZMIANY 2016
w umowach zlecenie

TERMIN : 
26 stycznia 2016 (wtorek)

w godz. 09:00-14:00

MIEJSCE: 
Świdnica, Rynek 38 - siedziba FRW Media Group

CENA: 
300 złotych + 23% VAT

(w tym materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz lunch)

WYKŁADOWCA:

Iwona Otkała
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Inspektoratu ZUS w Kłodzku

W PROGRAMIE M.IN.: 
Nowe zasady ubezpieczeń społecznych dla umów zleceń od 01.01.2016 r.: podstawowe tytuły do 
ubezpieczeń społecznych, umowa zlecenia (umowy podobne), nowe zasady obowiązujące od 01.01.2016 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem zbiegów umowy zlecenia z innymi tytułami, ubezpieczenia społeczne umów zleceń 

INFORMACJE I SZCZEGÓŁY: 
tel: +48 74 644 70 80, kom. 695 707 004
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SZKOLENIE
ZUS: zmiany w umowach zlecenie od

01.01.2016
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

09.00 – 14.00

 Nowe zasady ubezpieczeń społecznych dla umów zleceń od 01.01.2016 r. 
1. Podstawowe tytuły do ubezpieczeń społecznych
2. Umowa zlecenia (umowy podobne) – cel i charakter prawny
3. Ubezpieczenia społeczne umów zleceń 
- ogólne zasady obowiązujące do 31.12.2015 r.

w godz.12:00-12:30 – LUNCH

-nowe zasady obowiązujące od 01.01.2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem zbiegów umowy 
zlecenia z innymi tytułami
- ustalanie podstawy wymiaru składek
4. Podsumowanie– sesja indywidualnych pytań 
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KARTA ZGŁOSZENIOWA 

ZUS: zmiany w  umowach zlecenie 
Decyduje kolejność zgłoszeń

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszeniowej na adres zgloszenia@naszbiznes24.pl. 

IMIĘ I NAZWISKO TERMIN 

1.

2.

3.

Dane do faktury VAT 
Nazwa FIRMY …..............................................................….............................................................. 
Adres..................................................................................….............................................................. 
NIP …..............................................................       Telefon…..............................................................

OŚWIADCZENIE:

Akceptujemy  warunki  uczestnictwa  w  szkoleniu  FRW  Media  Group.  Oświadczamy,  że  należność  za  udział  ............  osób  w
kwocie ......................... przelewamy na konto FRW Media Group sp. z o.o. w ING Bank Śląski 81 1050 1908 1000 0090 3041 1376 przed
rozpoczęciem szkolenia. W razie rezygnacji zawiadomimy organizatora na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie
późniejszym lub nieobecność nie zwalniają z obowiązku płatności.

Oświadczamy, że jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i nabyta usługa szkoleniowa od FRW Media Group z siedzibą w Świdnicy, służy
nam w charakterze usługi kształcenia zawodowego/przekwalifikowania zawodowego. Opłata za wykonaną usługę jest finansowana ( w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych) co najmniej w 70% ze środków publicznych zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o
podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm). Jednocześnie wyrażamy zgodę, iż w przypadku niezgodności z prawdą niniejszego
oświadczenia zobowiązujemy się do pokrycia dodatkowych kosztów podatku VAT po dostarczeniu przez firmę szkoleniową korekty faktury.

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie powyższych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz otrzymywanie informacji drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) do celów informacyjnych marketingowych. Klient ma prawo do wglądu do
swoich danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych

...................................................                    .                   .......................................................................
Data oraz pieczątka                                                                Podpis osoby upoważnionej
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