Odczyt merytoryczny
USTALENIE UPRAWNIEŃ DO ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH ZA CZAS IZOLACJI/
KWARANTANNY Z POWODU ZAKAŻENIA/STYCZNOŚCI Z SARS-COV2
Termin odczytu:
28.01.2021 roku, godz. 10.00 (2 godz. dydaktyczne)
Miejsce odczytu:
ONLINE
Adresaci odczytu:
Odczyt merytoryczny (prelekcja, wykład, spotkanie szkoleniowo-dyskusyjne), skierowany jest
do członków Oddziału, członków klubów działających w strukturze Oddziału, jednostek
współpracujących oraz sympatyków Oddziału.
Koszt uczestnictwa w odczycie:
UCZESTNICTWO JEST BEZPŁATNE
Prowadzący odczyt:
Maria Palacz-Szymczyk – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie.
Ramowy program odczytu:
1. Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla niektórych ubezpieczonych
w związku z niezdolnością do pracy, kwarantanną lub izolacją związaną z wykonywaniem
obowiązków służbowych: komu przysługuje, zasady przyznawania, dokumentacja.
2. Kwarantanna/izolacja w odniesieniu do art. 17 ustawy „zasiłkowej”.
3. Rezygnacja ze świadczeń z tytułu choroby w czasie kwarantanny.
4. Dokumenty do wypłaty świadczeń za okres kwarantanny/izolacji.
5. Udostępnianie danych z Sanepidu na Platformie Usług Elektronicznych.
6. Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Pozostałe informacje:
Zgłoszenie (potwierdzenie) chęci uczestnictwa w odczytach możliwe jest drogą e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie 32 253 89 14, 32 253 87 36.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dot. odczytów udzielamy pod numerem telefonu 32 253 89 14,
32 253 87 36.
Odczyt odbędzie się w formie online (webinaru) na platformie ClickMeeting.
ClickMeeting jest oparty o przeglądarkę internetową i działa bez względu na system
operacyjny oraz rodzaj urządzenia, nie trzeba niczego instalować ani konfigurować.
Przed rozpoczęciem odczytu każdy uczestnik otrzyma (na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu) link do logowania na platformie webinarowej.
Odczyt jest prowadzony w czasie rzeczywistym – uczestnicy oprócz prelegenta widzą
wyświetlaną przez niego prezentację i inne materiały dydaktyczne, mogą zadawać pytania,
w tym szczególnie poprzez dostępny na platformie czat.
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09.45-10:00 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest
„poczekalnia”, która w momencie rozpoczęcia odczytu zostanie przełączona na „pokój
webinarowy”)
10:00 – rozpoczęcie odczytu
Wymagania sprzętowe:
− Komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy
− System operacyjny Windows od wersji 7, Mac OS od wersji 10
− Połączenie internetowe i aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Safari, Edge, Opera
− Głośniki lub słuchawki
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania odczytu z przyczyn od siebie niezależnych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
40-084 Katowice, ul. Sokolska 3
tel.: +48322538736, +48322538914
e-mail: biuro@katowice.skwp.pl
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