ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW NA
BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONSULTACJE
W dniach od 23 do 27 listopada br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje „Tydzień
Przedsiębiorcy”, podczas którego zorganizowane zostaną bezpłatne, specjalistyczne szkolenia
i konsultacje dla przedsiębiorców. Obejmują one m.in. następujące zagadnienia: jakość danych a
rozliczanie konta w ZUS, rozpoczynanie prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczanie i wypłaty
świadczeń, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych, inwestowanie w poprawę
bezpieczeństwa pracy przy wsparciu ZUS, usługa doradcy ds. ulg i umorzeń.
Harmonogram szkoleń w Rzeszowie
Godziny

23.11.2015

9:00 - 10:30

25.11.2015

9:00 - 10:30

23.11.2015

11:00 - 14:00

25.11.2015

11:00 - 14:00

24.11.2015

9:00 - 11:00

24.11.2015

12:00 - 14:00

27.11.2015

10:00 - 12:00

26.11.2015

9:00 - 13:00

Tematyka

Miejsce

"Rozliczanie i wypłata świadczeń"

"Jakość danych a rozliczenie konta" - Wypełnianie i korygowanie
dokumentów, - Opłacanie składek, - Interaktywny Płatnik Plus.
- "Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe oraz
zasady składania IWA", - "Dobrowolne spłaty należności w ramach
udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności
z uwzględnieniem zmieniających się przepisów od dnia 01.12.2015r.".
"Odpowiedzialność finansowa płatników składek w przypadku
niewywiązywania się z obowiązku opłacania składek oraz zakres
odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców", "Dobrowolne spłaty
należności w ramach udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie
umarzania należności z uwzględnieniem zmieniających się przepisów od dnia
01.12.2015r."
Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym w przypadku delegowania
pracowników do Państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru
Gospodarczego i Szwajcarii.
"Rozpoczynasz prowadzenie działalności - poznaj swoje prawa i obowiązki".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
w Rzeszowie - al. Piłsudskiego 12

Data

II Urząd Skarbowy
w Rzeszowie
ul. Siemieńskiego 18

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach – tel. 17 8675295; e-mail: paulina.malec@zus.pl
Liczba miejsc ograniczona.
Harmonogram dyżurów eksperckich w Rzeszowie
Data

Godziny

Instytucja / przedstawiciele

23,25.11.2015

10:00 - 14:30

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2015

9:00 – 14:00

II Urząd Skarbowy w Rzeszowie

26.11.2015

9:00 – 13:00

ZUS - specjaliści ds. ubezpieczeń, zespół PUE ROOM,
Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, Urząd Skarbowy w Rzeszowie

27.11.2015

10:00 - 13:00

Urząd Skarbowy w Rzeszowie, Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
Narodowy Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

Miejsce dyżuru
ZUS - Rzeszów,
al. Piłsudskiego 12
ZUS - Rzeszów,
al. Piłsudskiego 12
II Urząd Skarbowy
Rzeszów
ul. Siemieńskiego 18
ZUS - Rzeszów,
al. Piłsudskiego 12

