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Harmonogram seminariów i szkoleń  

w czasie „Tygodnia Przedsiębiorcy” w legnickim Oddziale ZUS  

 23-27 września 2019 r. 
 
 

• poniedziałek 23 września  

– godz. 10.00 

„Zatrudniam legalnie – współpraca z ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń 

krótkoterminowych” – w ramach tego seminarium będziemy informować m.in. o tym, na co 

zwrócić uwagę przy naliczaniu świadczeń, jak również na kwestie uprawnień do 

kontrolowania zwolnień lekarskich; 

– godz. 12.00 

„Nawiązywanie stosunku pracy z punktu widzenia przepisów prawa pracy” – seminarium 

przedstawiciela Oddziału PIP w Legnicy (poruszymy kwestie legalności zatrudnienia, 

wymogów, które należy spełnić przy zatrudnieniu pracownika; pojawi się studium 

przypadków);  

 

• wtorek 24 września – godz. 17.30 

seminarium dla kobiet z trenerem biznesu z ogólnopolskiej Fundacji Sukces Pisany Szminką  

w ramach programu „Sukces to ja”;  

„Networking w biznesie i giełda talentów” – w czasie spotkania, bizneswoman z Legnicy  

i okolic podzielą się swoją wiedzą, talentami, poszukają nowych klientów, nowych 

współpracowników, zbudują nowe sieci kontaktów;  

a jeśli dopiero myślisz o własnym biznesie, to to spotkanie też jest dla Ciebie! 

ZUS zapewni uczestniczkom spotkania wsparcie w sprawach dot. ABC prowadzenia 

działalności gospodarczej (krótkie wystąpienie eksperta ZUS nt. praw i obowiązków 

przedsiębiorców);  

 

• środa 25 września  

– godz. 10.00 

„Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia” – w ramach 

seminarium będziemy informować m.in. o rodzajach świadczeń w zależności od formy 

zatrudnienia/ubezpieczenia czy też prawa do świadczeń w przypadku różnorakich ulg  

w opłacaniu składek; 

– godz. 12.00 

„Wszystko na temat PPK, czyli co każdy powinien wiedzieć o Pracowniczych Planach 

Kapitałowych” – w ramach tego szkolenia, ekspert regionalny z Polskiego Funduszu Rozwoju 

Portalu PPK opowie, jak wdrożyć to rozwiązanie w swojej firmie czy organizacji; 

po szkoleniu wystąpienie eksperta ZUS: „Jak PPK przekładają się na dokumenty 

ubezpieczeniowe płatników składek i samych ubezpieczonych”;  
 

 

• czwartek 26 września – godz. 10.00  

„Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne” – w ramach tego 

seminarium opowiemy o zasadach i wymogach, jakie obowiązują przy delegowaniu 

pracowników za granicę oraz o wykonywaniu aktywności zawodowej w co najmniej dwóch 

państwach członkowskich UE;  
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poruszymy też kwestie stosowanej przez przedsiębiorców optymalizacji w opłacaniu składek 

i wynikających z tego tytułu konsekwencji; 
 

 

• piątek 27 września  

– godz. 10.00  

„Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Obowiązki pracodawcy 

związane z wypadkami przy pracy” – w ramach tego seminarium opowiemy o aktach 

prawnych związanych z wypadkiem przy pracy, o obowiązkach pracodawcy w związku  

z wypadkiem przy pracy i o zasadach przyznawania jednorazowego odszkodowania. 

– godz. 12.00 

„Wypadki przy pracy okiem Państwowej Inspekcji Pracy” – seminarium przedstawiciela 

Oddziału PIP w Legnicy. 

 

 

 

ZAPISY na wszystkie seminaria w ZUS: 

nr tel. 76 876 41 61 / 76 876 41 63 / 76 876 41 68; 

e-mail ewelina.toporowska@zus.pl 

 

ZAPISY na szkolenie „Networking w biznesie i giełda talentów” w siedzibie 

ZUS w Legnicy jest możliwe na stronie programu „Sukces to ja”  

 – zapisy ruszają od września 

https://sukcestoja.pl/konferencje-i-warsztaty/ 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa serdecznie  

do legnickiego Oddziału ZUS 


