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Naliczanie wynagrodzeń po wejściu w życie przepisów Polski Ład 2.0.  
 
Szkolenie ma na celu pomóc Użytkownikom przy naliczeniach list płac w programie RAKS wg zasad, 
które będą obowiązywały od 1 lipca 2022 roku. 
 
Informacja o tematyce i celu szkolenia 
 

Szkolenie ma charakter praktyczny, poprzedzony dawką wiedzy dotyczącej wprowadzanych 
zmian od lipca br. Uczestnicy w trakcie szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę na temat 
nowości w naliczeniu wynagrodzeń co pozwoli na uniknięcie ew. błędów i korekt. 

 

Największy nacisk położymy na praktyczne przykłady, które pozwolą uczestnikom zapoznać 
się z nowymi zmianami prawnymi. W trakcie szkolenia przykładowe naliczenia wykonamy 
bezpośrednio w module  kadrowo-płacowym RAKS, aby ułatwić uczestnikom rozpoczęcie 
pracy zgodnie z nowymi przepisami po 1 lipca 2022 roku. 

 
Zakres szkolenia 
Na szkoleniu poruszone zostaną m.in. następujące tematy: 

 

• Zmiana skali podatkowej – co się zmieni i od kiedy zaczniemy stosować tą zmianę? 
• Kwota zmniejszająca podatek – jakie zmiany od 1 lipca 2022 r. oraz od  1 stycznia 2023 r.? 

• Ulga dla klasy średniej – co dalej z tym rozwiązaniem? 

• Podwyższone KUP – nowe zasady. 

• Odroczenie poboru zaliczki na podatek – jaka jest przyszłość rolowania zaliczek? 

• Umowy cywilnoprawne – jakie zmiany będą obowiązywać od 2022 r., a jakie od 2023 r.? 

• Powołanie – doprecyzowanie przepisów. 

• Nowe wnioski – od kiedy i dla kogo? 

 
Forma szkolenia: wykład uzupełniony o praktyczne przykłady pokazane na programie RAKS 
Czas trwania: ok. 4,5 godziny (z przerwą)  
Cena promocyjna: 490,00 zł netto (przy opłaceniu szkolenia do 14.06.2022) 
Cena poza promocją: 590,00 zł netto 
 
Warunki zmiany terminu lub rezygnacji: 

Zmiana terminu szkolenia możliwa jest najpóźniej na 5 dni roboczych przed szkoleniem. Wymagana 

jest forma mailowa. Zmiana jest możliwa jeśli organizator dysponuje wolnymi miejscami na 

wybrany nowy termin. 

Po dokonaniu płatności za szkolenie rezygnacja nie jest możliwa. 

W przypadku nieobecności na szkoleniu wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.  

KADRY i PŁACE 
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Terminy i  rezerwacja miejsc: 

https://www.raks.pl/szkolenia/ 

 

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu: 

 

Dział Wsparcia Użytkownika 

 

e-mail: wsparcie@raks.pl 
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