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Szanowni Państwo, 

Związek Lustracyjny Spółdzielni  
zaprasza na szkolenie 

 

„ZASIŁKI Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ROKU 2021  
– DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, ŚWIADCZENIA  

ZA OKRES KWARANTANNY I IZOLACJI” 
 

Termin: 
22 czerwca 2021 roku (wtorek), w godzinach 9:00 – 14:00 
 
Miejsce zajęć: 
Szkolenie odbędzie się online na platformie ZOOM. Osoby zarejestrowane otrzymają link do 
zalogowania. 
 
Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadrowo-płacowych spółdzielni i innych 
podmiotów ekonomii społecznej, odpowiedzialnych za rozliczanie zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego.  
 
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu świadczeń krótkoterminowych. 
Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z przepisami i zasadami nabywania prawa 
doświadczeń pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa.  
 
Zarys programu: 

1.WYNAGRODZENIE CHOROBOWE 

 wynagrodzenie za czas choroby Art. 92 KP 

2. ZASIŁEK CHOROBOWY 

 okres wyczekiwania 

 zasady nabywania prawa do wypłaty 

 okres zasiłkowy 

 ustalanie nowego okresu zasiłkowego 

 wysokość zasiłku 

 świadczenia chorobowe w okresie kwarantanny i izolacji 

 zasiłek chorobowy w związku z COVID -19, wysokość zasiłku, komu przysługuje zasiłek w 

wysokości 100% 

3. ZASADY USTALANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 

 wypadek przy pracy 

 choroba zawodowa 

4. ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZA OKRES URLOPU 

MACIERZYŃSKIEGO, RODZICIELSKIEGO I OJCOWSKIEGO 

 prawo do zasiłku 

 wysokość zasiłku 

 podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości 1000zł 

 wydłużenie urlopu rodzicielskiego 

http://www.zlsp.org.pl/
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5. ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE 

 zasady przyznawania 

 niezbędna dokumentacji 

 waloryzacja podstawy wymiaru 

6. ZASIŁEK OPIEKUŃCZY 

 dokumentowanie prawa i zasady wypłaty 

 dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z COVID -19 

7. WYPEŁNIANIE DRUKÓW 

 Z-3  

 Z-3a, 

8. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW  
 
Zaświadczenia: 
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie odbycia szkolenia. Zostanie one przesłane pocztą na 
adres podany w formularzu zgłoszeniowym.  
 
Wykładowca: 
Katarzyna Cieszko – specjalistka w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, posiadająca 
22-letni staż pracy w ubezpieczeniach społecznych oraz teoretyczną i praktyczną znajomość 
tematyki zasiłkowej. Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, studia 
podyplomowe na kierunku Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Doświadczony i ceniony wykładowca akademicki jak 
i szkoleniowiec pracowników służb kadrowo-płacowych z zakresu zasiłków z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 
 
Cena:  
200,00 zł. netto (246,00 zł. brutto). 
Cena obejmuje wynagrodzenie trenera, koszt materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenia. 
Warunki uczestnictwa: 

1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego załączonego do niniejszej oferty. 
2. Dokonanie płatności za szkolenie na konto najpóźniej do dnia 21 czerwca (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. ubezpieczeń społecznych  

 
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2021 roku!!! 

 
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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