Rzeszów, 10 września 2019 r.
Informacja prasowa

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS – rusza rejestracja na bezpłatne seminaria na Podkarpaciu
Od 23 do 27 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował cykl seminariów i dyżurów
eksperckich w ramach „Tygodnia Przedsiębiorcy”. Temat przewodni tegorocznej akcji to
„Zatrudniam legalnie-pracuję legalnie”. W tym roku seminaria i dyżury odbywać się będą
w Rzeszowie, Przeworsku, Jarosławiu, Przemyślu, Lubaczowie, Stalowej Woli, Leżajsku, Mielcu,
Tarnobrzegu, Jaśle, Krośnie, Dębicy, Sanoku i Brzozowie.
W trakcie spotkań będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom
społecznym oraz prawa do wypłaty świadczeń z tego tytułu. To będzie też doskonała okazja, by
dowiedzieć się na temat delegowania pracowników do pracy za granicą. Warto przyjść i skorzystać,
ponieważ wszystkie wykłady i seminaria są bezpłatne.
Tydzień Przedsiębiorcy to cykliczna akcja skierowana do osób prowadzących własne firmy, do
kadrowych, księgowych, ale też dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z własnym
biznesem. Podczas tegorocznych wydarzeń sporo informacji dotyczyć będzie także zatrudniania
cudzoziemców, rozliczania za nich składek, a także uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń
społecznych. Dlatego organizatorzy zapraszają do udziału w przedsięwzięciu nie tylko firmy, które
zatrudniają osoby z zagranicy, bądź zamierzają je zatrudnić, ale także obcokrajowców, którzy już
podjęli pracę.
„Tydzień Przedsiębiorcy” ma na celu m.in. umożliwienie przedsiębiorcom uzyskania w jednym
miejscu wszelkich informacji, którymi są zainteresowani, zarówno z zakresu zadań realizowanych
przez Zakład, jak też przez inne instytucje np. organy ewidencyjne i podatkowe, propagowanie
wiedzy o prawach i obowiązkach płatników składek związanych z realizacją zadań z zakresu
ubezpieczeń społecznych, rozliczania i opłacania należnych składek, rozliczania i wypłaty świadczeń,
prewencji wypadkowe oraz upowszechnianie oferowanych przez Zakład usług elektronicznych oraz
zachęcanie do korzystania z udogodnień jakie wynikają z posiadania profilu na Platformie Usług
Elektronicznych (PUE);
Jednym z tematów szkoleń będzie zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników do pracy
za granicą. To ważne informacje zwłaszcza dla pracodawców, którzy wysyłają swoich pracowników
do pracy w innym kraju. Eksperci ZUS opowiedzą jakie warunki należy spełnić, by skorzystać
z delegowania pracowników i uniknąć podwójnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne mówi Wojciech Dyląg, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podkarpackiego.
Szczegółowy harmonogram poszczególnych seminariów i konsultacji dostępny jest na stronie
internetowej ZUS: https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy
„Tydzień przedsiębiorcy” odbywa się pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
przy partnerstwie Państwowej Inspekcji Pracy.
Serdecznie zapraszamy na Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.
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