PIT-11 za 2022 bez tajemnic
- zasady sporządzania krok po kroku
Zapraszamy na webinar poświęcony zasadom wypełniania informacji PIT-11 za
2022 roku. Szkolenie potrwa 2 godziny (9.00-11.00), a podczas niego wykładowca
odpowie na pytania Uczestników oraz omówi m.in. zagadnienia.

• Jak wykazać w PIT-11 zasiłki macierzyńskie i pozostałe
• Gdzie podać przychody (dochody) pracownika do uk. 26 lat i po ukończeniu
60/65 lat
• W której rubryce ująć wynagrodzenie kierowcy odbywającego zagraniczne
przewozy drogowe
• Czy do dochodu doliczamy kwoty ulgi dla klasy średniej, odjęte w I połowie
2022
• Pytania i odpowiedzi

PRELEGENT

Pani Renata Majewska - właścicielka firmy szkoleniowej

Biuro Kadr i
Płac, jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu
praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła
studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła
pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat
jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej”
prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To
doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim
doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania

uczestniczy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą
rozwiązują około 10 życiowych przykładów.
Cechą charakterystyczną Pani Renaty Majewskiej jest dokonywanie odczytów w ujęciu
interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń
społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie, której rekordowa grupa na
naszym szkoleniu online liczyła 470 osób

Termin: 08.12.2022, 09.00-11.00

Cena: 269 cena ostateczna

Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego dostępu rabat 50%

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting
Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest
przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania
treści bez zgody właściciela praw autorskich

