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Szanowni Państwo, 
 

Związek Lustracyjny Spółdzielni 
zaprasza na szkolenie 

 

„PRAKTYCZNE ROZLICZANIE POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW 
FINANSOWANYCH Z ZUS I UMÓW CYWILNOPRAWNYCH”  

 
Termin: 
27 kwietnia 2022 roku (środa), w godzinach 9:00 – 14:00 
 
Miejsce zajęć: 
Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają link do 
zalogowania. 
 
Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie prawidłowych zasad dokonywania potrąceń 
komorniczych z wynagrodzeń i zasiłków pracowników i zleceniobiorców oraz wskazanie jak w 
prawidłowy sposób rozliczać potrącenia z wynagrodzeń.   

 
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów płac i kadr spółdzielni i innych podmiotów 
ekonomii społecznej.  
 
Zarys programu: 

1. Jakie są tryby dokonywania potrąceń? 

2. Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych? 

3. Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym? 

4. Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy? 

5. Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym? 

6. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej? 

7. Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej? 

8. Czy przekazywać potrącenia w depozyt? 

9. Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia? 

10. Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji? 

11. Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę? 

12. W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne? 

13. Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę? 

14. Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy? 

15. Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika 

części miesiąca? 

16. Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji? 

17. Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych? 

18. Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS? 

19. Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków? 
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20. Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach? 

21. Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach? 

22. Jaka jest procedura dokonywania potrąceń? 

23. Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku? 

24. Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu? 

25. Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej? 

26. Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku? 

27. Jak ustalić podwyższoną kwotę wolną od potrąceń w związku z COVID? 

28. Sesja pytań i odpowiedzi 

 
Zaświadczenia: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia. Zostanie one przesłane pocztą na 
adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  
 
Wykładowca: 
Katarzyna Smulczyk – od 21 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, publikowała w 
wydawnictwie „Infor”, doradca prawa pracy, doświadczona i wysoko oceniana trenerka. Posiada 
również doświadczenie w pracy wykładowcy akademickiego, ale przede wszystkim codzienną praktykę 
w zagadnieniach kadrowo-płacowych.   
 
Cena:  
280,00 zł +VAT (344,40 zł. brutto).  
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz przesłanie 
zaświadczenia. 
 
Warunki uczestnictwa: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty. 
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2022 r. (prosimy 

o przesłanie skanu na adres joanna@spoldzielnie.org.pl). UWAGA! Płatności prosimy dokonać 
po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się na szkolenie. 
Dane do przelewu: 
Właściciel rachunku: Związek Lustracyjny Spółdzielni 
Numer rachunku: 52 1240 6175 1111 0000 4573 9798 
Tytuł przelewu: Szkolenie nt. potrąceń. 

 
 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 r. 
 
 
Szczegółowych informacji udziela: 
Joanna Brzozowska-Wabik 
Agencja Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 
Związku Lustracyjnego Spółdzielni 
Tel. 12/ 655-09-91  
e-mail: joanna@spoldzielnie.org.pl  
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