Szkolenie 26.01.2018r.
Fundacja ,,Przedsiębiorczość” oraz Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Inspektorat w Żarach ul. Lotników 1a, serdecznie
zapraszają przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie:

„ e - SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń
oraz zwolnienia lekarskie
(e-ZLA dla płatników) ” najważniejsze
zmiany w 2018 roku.
Program szkolenia:


E- Składka – nowy wymiar rozliczeń:
- opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.
- informacje o Numerze Rachunku Składkowego
- zasady podziału wpłaty na poszczególne fundusze
- zasady rozliczania wpłaty na ubezpieczenia społeczne, FEP, ubezpieczenie zdrowotne oraz
FP i FGŚP



E-ZLA - zwolnienia lekarskie od 01 lipca 2018 r.
- zwolnienia lekarskie – najważniejsze zmiany
- korzyści z wprowadzenia e-ZLA
- e-ZLA – obsługa przez płatnika
- założenie profilu na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS (PUE)

Formularz zgłoszeniowy, prosimy przesłać na adres mailowy:
fp@fundacja.zary.pl do 24.01.2018 r.
Szkolenie odbędzie się w Fundacji ,,Przedsiębiorczość” ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary
sala nr 10 I piętro w godz. 10:00-13:00

ZAŁĄCZNIK
Zarządzanie procesami
Szkolenie – zgłoszenie uczestnictwa

3-04.00.02
Wydanie 1
Strona 2
Stron 1

Szkolenie: „ e - SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń oraz zwolnienia lekarskie (e-ZLA dla płatników) ” najważniejsze zmiany w 2018 roku.
Termin i czas szkolenia: 26.01.2018r.
Miejsce szkolenia: Fundacja ,,Przedsiębiorczość”, ul. Mieszka I 13, 68-200 Żary / Sala Konferencyjna nr 10

Imię, nazwisko osoby zgłoszonej do uczestnictwa w szkoleniu:
......................................................................................................................................................................................................................................
Dane firmy lub instytucji zgłaszającej (pełna nazwa, dokładny adres firmy, nr tel., nr fax-u, e-mail)
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Odpłatność: bezpłatne

..............................

..................................

Data

Pieczęć firmowa

................................
Podpis osoby upoważnionej

UWAGI:
1)

Formularz zgłoszenia, prosimy wysłać w terminie do dnia 24.01.2018 na nr faksu +48 /68/ 479 16 04 lub mailowo na adres:
fp@fundacja.zary.pl

2)

Brak kontaktu ze strony Fundacji Przedsiębiorczość” po wysłaniu poprawnie wypełnionego przez Państwa zgłoszenia oznacza jego
przyjęcie i zakwalifikowanie do udziału w szkoleniu.

3)

W rekrutacji, decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.

4)

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego (osoby chcące skorzystać z założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych
ZUS PUE).
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