„Tydzień Przedsiębiorcy 2017” w ZUS
Zmiany w opłacaniu składek, elektroniczne zwolnienia lekarskie i sposoby radzenia sobie z długiem w ZUS –
to tylko niektóre z tematów tegorocznego „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Akcja odbędzie się w Zakładzie Ubezpieczeń
Społecznych we wrześniu, ale już teraz ruszają zapisy na szkolenia dla firm.
„Tydzień Przedsiębiorcy” odbywa się od 11 do 15 września. Na przedsiębiorców z województwa lubelskiego czeka
m.in. kilka bezpłatnych szkoleń. Warto zapisać się na nie już teraz. Szkolenia odbędą się w Lublinie, Zamościu,
Chełmie, Biłgoraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.
Podczas szkolenia „ABC przedsiębiorcy” eksperci podpowiedzą, jak radzić sobie z zadłużeniem w ZUS oraz co zmieni
się w dokumentacji ubezpieczeniowej. Wytłumaczą, jak bezpiecznie upoważnić osobę spoza firmy (np. z biura
rachunkowego) do kontaktu z ZUS w imieniu przedsiębiorcy. Wyjaśnią też, na czym polegają i czym skutkują
najpopularniejsze oszustwa ubezpieczeniowe: fikcyjne umowy o pracę, pozorne przenoszenie firmy za granicę,
zaniżanie składki wypadkowej czy źle rozumiany outsourcing pracowniczy.
„Tydzień Przedsiębiorcy” przewiduje też coś dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem, czyli
szkolenie „Pakiet nowego przedsiębiorcy”. Specjaliści wytłumaczą od podstaw, jak opłacać i rozliczać składki. Będzie
mowa o nowych rozwiązaniach: e-Składce i e-ZLA.
Tytuł i tematyka szkolenia
Pakiet nowego przedsiębiorcy (rozpoczynającego prowadzenie
działalności gospodarczej):
- obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS
- rozliczanie i opłacanie składek
- zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych
- elektroniczny kontakt z ZUS
- e-Składka, czyli zmiany w rozliczeniach od 2018 r.
- e-ZLA, czyli elektroniczne zwolnienia lekarskie
- wsparcie w kłopotach z opłacaniem składek
ABC przedsiębiorcy:
- oferta ZUS na problemy finansowe przedsiębiorcy
- najczęstsze oszustwa wobec ZUS – jak je rozpoznać i ustrzec się
- zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych
- e-Składka, czyli zmiany w rozliczeniach od 2018 r.
- pełnomocnictwo
- najczęstsze błędy w dokumentach ubezpieczeniowych
- praktycznie aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych
ABC przedsiębiorcy z zakresu ulg:
- odroczenie terminu płatności składek
- rozłożenie spłaty zadłużenia na raty
- pomoc publiczna w kontekście ulg w ZUS
Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia
społecznego, wypłata i rozliczanie w ciężar składek na
ubezpieczenia społeczne:
- zasady ustalania prawa do świadczeń w razie choroby i
macierzyństwa, ich wysokość, dokumentacja i terminy wypłat
- zasady rozliczania wypłaconych świadczeń
Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA):
- uzyskanie dostępu do PUE ZUS
- obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich
e-Składka - nowy wymiar rozliczeń:
- indywidualny Numer Rachunku Składkowego, czyli nowe
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zasady opłacania składek od 2018 r.
- zasady podziału wpłat na fundusze i rozliczania składek

Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego:
- zasady delegowania pracowników do państw członkowskich
UE, w tym osób bez obywatelstwa UE
- zmiany w trakcie delegowania pracowników
- wykonywanie pracy w kilku państwach członkowskich UE
- konsekwencje odmowy wydania zaświadczenia A1
Innowacyjne rozwiązania z zakresu usług elektronicznych
zapewniających lepszą komunikację klientów z Zakładem:
- Platforma Usług Elektronicznych ZUS
- urzędomaty
- personalizowane usługi w Centrum Obsługi Telefonicznej
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Szczegółowe informacje o poszczególnych szkoleniach można znaleźć na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl
w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”

Zapisy na szkolenia odbywające się:
w Lublinie
w Biłgoraju
w Chełmie
w Hrubieszowie
w Tomaszowie Lubelskim
w Zamościu

pod numerem 81 535 77 88
pod numerem 84 688 13 08
pod numerem 502 009 029
pod numerem 84 696 20 13
pod numerem 84 664 44 68
sylwia.swiderek@zus.pl
pod numerem 84 639 60 95

lub e-mailem robert.klimek@zus.pl
lub e-mailem iwona.jacucha@zus.pl
lub 84 664 44 24ð lub e-mailem
lub e-mailem grazyna.szczygiel@zus.pl

Opracowano na podstawie informacji ze strony :
https://iledzisiaj.pl/aktualnosci/9583-tydzien-przedsiebiorcy-2017-w-zus.html

