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AGENDA  

„Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 2018 r.” 
 

Stargard, 04.12.2017 r. 

 

10.00– 11.30 

 

1. E-składka  - nowy sposób opłacania składek ZUS 

2. E-ZLA  - wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich od 
1 lipca 2018 r. 

3. Zmiany w opłacaniu składek na Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych od 5 września 2017 r. 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa 

11.45 – 13.15 

 

4. Zmiany w opłacaniu składek przez osoby prowadzące 
działalność i ich wpływ na rozstrzyganie zbiegów 
ubezpieczeniowych od 2018 r. 

5. Kontrole ZUS od 2018 r. 

6. Układy ratalne i umorzenia składek a E-składka od 1 stycznia 
2018 r. 

13.15 – 13.30 Przerwa kawowa 

13.30 – 15.00 

 
7. Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie 

nieprawidłowości w ustaleniu wysokości składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. 

8. Zmiany w zasadach wydawania zaświadczeń o niezaleganiu. 
9. Sankcje jakie może stosować ZUS w przypadku płatników 

składek, którzy nie wywiązują się z obowiązków 
ubezpieczeniowych. 
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Informacje organizacyjne  
 

1. Organizatorem szkolenia jest: Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o. z siedzibą 
w Stargardzie (73-110), ul. Pierwszej Brygady 35. 

2. Szkolenie odbędzie się w dniu 04.12.2017 r. i rozpocznie się o godzinie 10.00, a zakończy o 
godz. 15.00. 

3. Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do 01.12.2017 r do godz. 12.00. 

4. Szkolenie jest płatne. Opłata wynosi 200,00 zł brutto od osoby. 

5. W cenie szkolenia zapewniamy Państwu: 

 materiały dydaktyczne; 

 materiały piśmiennicze; 

 serwis kawowy i kanapkowy. 

6. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście do biura: Funduszu Poręczeń 
Kredytowych w Stargardzie Sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard lub e-mailem 
na adres biuro@fpk.stargard.pl. 

7. Płatność następuje przelewem lub gotówką, najpóźniej do dnia 01.12.2017 r. do godz. 12.00. 

8. Organizatorom przysługuje prawo odwołania/ zmiany terminu/ zmiany miejsca szkolenia osoby 
prowadzącej bez podania przyczyny. 

9. W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z pracownikami biura 91 578 26 97 lub 
mailowo na adres: biuro@fpk.stargard.pl. 

 


