
Tydzień Przedsiębiorcy w I Oddziale ZUS w Poznaniu 

 

Oddział i Inspektoraty 

 

18-22.11.2013 r. – dodatkowe stanowiska informacyjne z zakresu: 

 abolicja składkowa, ulgi i umorzenia, 

 outsourcing pracowników, 

 zmiany w przepisach, w tym możliwość skorzystania z ubezpieczeń przez osoby 

sprawujące opiekę nad dziećmi, 

 e-ZUS 

 

 

Oddział, ul. Dąbrowskiego 12 oraz Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 

 

18-22.11.2013 r. – seminaria dla przedsiębiorców – zapisy pod numerem telefonu: 61 841 

68 97 lub e-mail: nowickama@zus.pl 

 18.11.2013 r., godz. 10.00 - 12.00 – Dobrowolna spłata należności w ramach 

udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności 

(Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, sala 102, I piętro), 

 18.11.2013 r., godz. 16.00 - 18.00 – Dobrowolna spłata należności w ramach 

udzielanych ulg oraz zasady obowiązujące w zakresie umarzania należności (I 

Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala 219, II piętro), 

 19.11.2013 r., godz. 10.00 - 12.00 oraz godz. 16.00 - 18.00 – Abolicja w opłacaniu 

składek i wymagania jakie muszą zostać spełnione, aby złożony wniosek mógł być 

rozpatrzony przez ZUS należności (I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 

12, sala 219, II piętro), 

 20.11.2013 r., godz. 10.00 - 12.00 – Outsourcing pracowników oraz problemy 

jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi (Inspektorat 

ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, sala 102, I piętro), 

 20.11.2013 r., godz. 16.00 - 18.00 – Outsourcing pracowników oraz problemy 

jakich może przysporzyć nierzetelna firma oferująca takie usługi (I Oddział ZUS 

w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala 219, II piętro), 



 21.11.2013 r., godz. godz. 10.00 - 12.00 oraz godz. 16.00 - 18.00 – Innowacyjne 

rozwiązania dotyczące nowych usług elektronicznych zapewniających lepszą 

komunikację klientów z ZUS – e-ZUS (I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. 

Dąbrowskiego 12, sala 219, II piętro), 

 22.11.2013 r., godz. 10.00 - 12.00 – Zmiany w przepisach prawa w tym możliwość 

skorzystania z ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 

pięciu (Inspektorat ZUS w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28, sala 102, I piętro), 

 22.11.2013 r., godz. 16.00 - 18.00 – Zmiany w przepisach prawa w tym możliwość 

skorzystania z ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 

pięciu (I Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala 219, II piętro), 

 

 

Oddział, ul. Dąbrowskiego 12 

 

18-22.11.2013 r., godz. 13.00 – 14.00, 61 8 41 61 99 – dyżury telefoniczne ekspertów ZUS 

 18.11.2013 r. – ulgi i umorzenia należności z tytułu składek, 

 19.11.2013 r. – abolicja składkowa, 

 20.11.2013 r. – outsourcing pracowników, 

 21.11.2013 r. – e-ZUS, 

 22.11.2013 r. – zmiany w przepisach, w tym możliwość skorzystania z 

ubezpieczeń przez osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, 

 

19 i 20.11.2013 r., godz. 8.00 do 15.00 – punkty informacyjne Izby Skarbowej i Urzędu 

Skarbowego oraz Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  

 

 

Inspektorat w Poznaniu, ul. Fabryczna 27/28 

 

20.11.2013 r., godz. 8.00 do 15.00 – punkt informacyjny Izby Skarbowej i Urzędu 

Skarbowego  

 

 

 



 

Inspektorat ZUS w Grodzisku Wielkopolskim 

 

18.11.2013 r., od godz. 9.00  - PUE-Room - mobilny punkty rejestracji na Platformie 

Usług Elektronicznych ZUS w UMIG Grodzisk, 

19.11.2013 r., godz. 9.00 – 14.00 – mobilny punkty rejestracji w Zintegrowanym 

Informatorze Pacjenta NFZ,  

20.11.2013 r., godz. 9.00 – 14.00 - punkt informacyjny Urzędu Skarbowego i UMIG 

Grodzisk, 

21.11.2013 r., od godz. 9.00  - PUE-Room - mobilny punkty rejestracji na Platformie 

Usług Elektronicznych ZUS w UMIG Rakoniewice, 

 

 

Inspektorat ZUS w Międzychodzie 

 

18.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00 - punkt informacyjny Urzędu Skarbowego i UMIG 

Międzychód, 

19.11.2013 r., godz. 13.00 – Spotkanie w Inspektoracie z przedstawicielami Cechu 

Rzemiosł Różnych oraz Zarządem Spółdzielni Przedsiębiorców  

19.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00 - punkt informacyjny PUP Międzychód, 

20.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00 - punkt informacyjny Urzędu Gminy Kwilicz, 

20.11.2013 r., godz. 10.00 - Szkolenie z zakresu PUE i ePłatnika w Cechu Rzemiosł 

Różnych w Międzychodzie 

21.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00 - punkt informacyjny Urzędu Gminy Sieraków, 

22.11.2013 r., godz. 10.00 – 14.00 - punkt informacyjny Urzędu Skarbowego i UMIG 

Międzychód, 

 

 

Inspektorat ZUS w Nowym Tomyślu 

 

18.11.2013 r., godz. 8.00 – 15.00 - punkt informacyjny Urzędu Skarbowego i UMIG 

Nowy Tomyśl, 

22.11.2013 r., godz. 9.00 – 14.00 – Szkolenie w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej dla 

przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, 



Inspektorat ZUS w Szamotułach 

 

20.11.2013 r., godz. 8.00 – 15.00 - punkt informacyjny Urzędu Skarbowego i UMIG 

Szamotuły, 

 

 

Inne: 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, sala wykładowa 418 A, IV 

piętro 

18.11.2013 r., godz. 13.15 do 16.00 - Seminarium „Pracujesz, prowadzisz działalność - co 

z Twoim ubezpieczeniem?” 

 

 

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. Matejki 50 

18-20.11, godz. 14.00 do 18.00 – trzydniowe warsztaty dla przedsiębiorców „Myślisz o 

własnej firmie lub właśnie ją założyłeś – naucz się samodzielnie rozliczać z ZUS i US”. 

rejestracja: anna_mania@um.poznan.pl, 61 878-4956, 61 878-4795. 

 

mailto:anna_mania@um.poznan.pl

