
Harmonogram bezpłatnych szkoleń dla klientów Zakładu organizowanych przez II Oddział w Warszawie na 2019 rok  

 

          

 
 

 
Szkolenie 

 
Planowany termin 

 

1.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
 

25 stycznia 2019 r. 
(piątek) 

 

2.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
Interaktywny Płatnik Plus – zmiany w Programie Płatnik   

31 stycznia 2019 r. 
(czwartek) 

 

3.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
Interaktywny Płatnik Plus – zmiany w Programie Płatnik   

19 lutego 2019 r. 
(wtorek) 

4.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
Interaktywny Płatnik Plus – zmiany w Programie Płatnik   

22 lutego 2019 r. 
(piątek) 

 

5.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
Interaktywny Płatnik Plus – zmiany w Programie Płatnik   
 

22 marca 2019 r. 
(piątek) 

 

6.  Zasady ubiegania się i przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłków, okres przysługiwania, 
podstawa wymiaru świadczeń. Dokumenty niezbędne do przyznawania i wypłaty zasiłków. Omówienie problemów w 
wypełnianiu zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b; 
e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 

29 marca 2019 r. 
(piątek) 

 



(szkolenie dla płatników składek) 

7.  Zasady przetwarzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz omówienie zawiadomień o błędach w 
dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych przez ZUS do płatników składek. 
e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników składek) 

 24 kwietnia 2019 r. 
(środa) 

8.  Szkolenie w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu: pracowników, 
zleceniobiorców, niań oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo 
zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także zasad korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych  
oraz wybranych   zagadnień  w zakresie udzielania ulg i umarzania  należności z tytułu składek.  
e-Akta 
 

24 maja 2019 r. 
(piątek) 

9.  Zasady ubiegania się i przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłków, okres przysługiwania, 
podstawa wymiaru świadczeń. Dokumenty niezbędne do przyznawania i wypłaty zasiłków. Omówienie problemów w 
wypełnianiu zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b; 
e-Akta 
 

14 czerwca  2019 r. 
(piątek) 

10.  Zasady przetwarzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz omówienie zawiadomień o błędach w 
dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych przez ZUS do płatników składek. 
e-Akta 
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników składek) 

19 lipca 2019 r. 
(piątek) 

 

11.  Podleganie i opłacanie składek na ubezpieczenia  społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 
Zbieg tytułów do ubezpieczeń przy umowach zlecenia  
e-Akta 
 

30 sierpnia 2019 r. 
(piątek) 

 

12.  e-Akta  
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników)  
Interaktywny Płatnik Plus – zmiany w Programie Płatnik   

27 września 2019 r. 
(piątek) 

 



13.  Zasady przetwarzania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych oraz omówienie zawiadomień o błędach w 
dokumentach ubezpieczeniowych wysyłanych przez ZUS do płatników składek. 
e-Akta 
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie 
(szkolenie dla płatników składek) 

25 października 2019 r. 
(piątek) 

14.  Zasady ubiegania się i przyznawania zasiłków z ubezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłków, okres przysługiwania, 
podstawa wymiaru świadczeń. Dokumenty niezbędne do przyznawania i wypłaty zasiłków. Omówienie problemów w 
wypełnianiu zaświadczeń ZUS Z-3, ZUS Z-3a, ZUS Z-3b; 
e-Akta 

29 listopada 2019 r. 
(piątek) 

 

15.  Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej – prawa i obowiązki  płatnika składek 
e-Akta 
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – funkcjonalność i możliwości oraz e-ZLA Elektroniczne zwolnienia lekarskie  

13 grudnia 2019 r. 
(piątek) 

 

 

 


