
 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku.   

Zapraszamy na bezpłatne webinaria  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości: 

 

1. Termin: 15 listopada 2022 r. godz. 10.00 – 12.00 

Temat: Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą.  Funkcjonalności platformy PUE 

ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą.  

Agenda spotkania: 

 

Ulgi dla rozpoczynających działalność gospodarczą: 

 ulga na start,  

 preferencyjne składki,  

 działalność nieewidencjonowana,  

 mały ZUS+, 

 

Funkcjonalności platformy PUE ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - 

obowiązek posiadania profilu PUE ZUS od 1.01.2023 r.)  

 PUE ZUS i ePUAP definicje, różnice 

 Jak założyć konto na PUE ZUS 

 Korespondencja z ZUS 

 Panel Płatnika 

 Tworzenie potwierdzeń danych – samoobsługa 

 Nieobecność ubezpieczonego – zaświadczenia e-ZLA 

 Aplikacja ePłatnik 

 Formy kontaktu z ZUS 

 

Link do rejestracji na wykład:  

https://zus-ulgi-dzialalnosc-gosp-funkcje-pue-zus-tp2022-w.konfeo.com 

 

 
 
 
 
 
 

https://zus-ulgi-dzialalnosc-gosp-funkcje-pue-zus-tp2022-w.konfeo.com/


2. Termin: 17 listopada 2022 r. godz. 10.00 – 12.00 
 
Temat: Zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r. dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą/wspólników spółek. Funkcjonalności platformy PUE ZUS dla prowadzących 
działalność gospodarczą. 
 
Agenda spotkania: 
 
Zmiany w składce zdrowotnej od 1 lipca 2022 r. dla osób prowadzących działalność 
gospodarczą/wspólników spółek. 

 Zmiana katalogu rodzajów działalności, których prowadzenie obliguje do opłacania 
odrębnej składki od każdej z tych działalności (art. 82 ust. 5) 

 Zmiany dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki za przedsiębiorców 
stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych lub ryczałtem 

 Składka na ubezpieczenie zdrowotne – tryb rozliczeń: 

a.       zmiana formy opodatkowania za rok 2022 
b.      zmiany w dokumentach rozliczeniowych 
 
Funkcjonalności platformy PUE ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą - 
obowiązek posiadania profilu PUE ZUS od 1.01.2023 r. 

 PUE ZUS i ePUAP definicje, różnice 
 Jak założyć konto na PUE ZUS 
 Korespondencja z ZUS 
 Panel Płatnika 
 Tworzenie potwierdzeń danych – samoobsługa 
 Nieobecność ubezpieczonego – zaświadczenia e-ZLA 
 Aplikacja ePłatnik 
 Formy kontaktu z ZUS 

Spotkanie online odbędzie się poprzez platformę Cisco Webex Meeting. Rejestracja  do  

16 listopada 2022 r. do godz. 15.00. Na adres mailowy podany podczas rejestracji wyślemy 

link na webinarium.  

Link do rejestracji na wykład:  

https://zus-skladka-zdrowotna-funkcje-pue-zus-tp2022-w.konfeo.com 

 

Serdecznie zapraszamy 

Rejestracja na wykłady również pod mailem: aneta.kokosza@zus.pl 

 

https://zus-skladka-zdrowotna-funkcje-pue-zus-tp2022-w.konfeo.com/

