Odczyt merytoryczny
FORMY WSPARCIA ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Termin odczytu:
04.03.2022 roku (PT), godz. 10.00 (ok. 2 godz. dydaktycznych)
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:
Aleksandra Korpok-Ochman – doświadczony ekspert z zakresu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych, wykładowca/trener Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie.
Program odczytu:
1. Podstawowe informacje o ulgach
a) Rodzaje ulg
− Rozłożenie należności na raty
▪ Rozłożenie na raty należności z tytułu składek
▪ Rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych
− Odroczenie terminu płatności składek
− Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
b) Jakie należności możemy objąć ulgą
c) Co musisz zrobić aby ubiegać się o ulgę
2. Pomoc publiczna
a) Kiedy sprawdzimy Twój wniosek pod kątem pomocy publicznej
b) Dlaczego wniosek o udzielenie ulgi trzeba badać pod kątem pomocy publicznej
c) Co oznacza dla Ciebie otrzymanie pomocy publicznej
d) Co to jest pomoc publiczna
e) Jakich rodzajów pomocy publicznej możemy udzielić
f) Pomoc de minimis
g) Pomoc indywidualna na naprawę szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe lub inne
nadzwyczajne zdarzenia
3. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie
a) Symbole wniosków
b) Jak możesz złożyć wniosek
c) Co musi określać wniosek
d) Jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku
e) Kiedy możemy pozostawić Twój wniosek bez rozpoznania
f) Kiedy możemy odmówić Ci przyznania ulgi
g) Zakwestionowanie sposobu rozpatrzenia sprawy
h) Informacja o stopie referencyjnej i zgoda przedsiębiorcy
i) Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis
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4. Rozpatrzenie sprawy o udzielenie ulgi
a) Renegocjacja warunków umowy
b) Kiedy umowa ulega rozwiązaniu
c) Konsekwencje rozwiązania umowy
5. Ulgi w postępowaniu egzekucyjnym – podstawowe informacje
a) Kto może ubiegać się o ulgę w postępowaniu egzekucyjnym
b) Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
c) Zwolnienie spod egzekucji składników majątkowych
d) Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych
e) Uchylenie czynności egzekucyjnych
6. Gdzie znajdziesz informacje o ulgach w spłacie należności
Pozostałe informacje:
Zgłoszenie (potwierdzenie) chęci uczestnictwa w odczytach możliwe jest drogą e-mail:
biuro@katowice.skwp.pl lub telefonicznie 32 2538914, 32 2538736.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowych informacji dot. odczytów udzielamy pod numerem telefonu 32 2538914, 32 2538736.
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.
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!
KSZTAŁCIMY Z PASJĄ!
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego
Oddziału Okręgowego w Katowicach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
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