
Informacja o planowanych wydarzeniach w II Oddziale ZUS w Poznaniu podczas Tygodnia 
Przedsiębiorcy. 

 
 

I. Seminaria i panele dyskusyjne: 
 

1. Poznań, ul. Starołęcka 31, 61-361 Poznań: 
 

Osoba do kontaktu: Mariusz Maćkowiak, mariusz.mackowiak@zus.pl, tel. 061 8745530,                 
061 8745403 

 

• poniedziałek: 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 9.00 do 11 .00. 
 
wykład nt. „Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego" w godz. 
od 11.30 do 13.30. 
 

• wtorek:  
wykład nt. "ABC przedsiębiorcy" w godz. od 9:30 do 13.30.  

 

• środa: 
debata nt. zatrudniania osób niepełnosprawnych w siedzibie II Oddziału w godz. od 
10.00 do 12.00.   
 

• czwartek: 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 9.00 do 11.00. 
 
wykład nt. „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego" w 
godz. od 11.30 do 13.30.   
 

• piątek: 
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 9.00 do 11.00.  
 
 

2. Gniezno, ul. Sienkiewicza 4, 62-200 Gniezno: 
 

Osoba do kontaktu: Renata Łubińska, nr tel. 61/4240650, 61/4240624, 61/4240501, 
renata.lubinska@zus.pl 

 
 

• poniedziałek: 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 17.00 do 18.00 w 
siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Gnieźnie, ul. Pocztowa 9, 
62-200 Gniezno. 
 

• wtorek: 
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. 10.00 do 11.00. 

 

• środa: 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 13.00 do 14.00 

 

• czwartek:  
wykład nt. „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego” w 
godz. od 13.00 do 14.00.  



 

• piątek:  
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 13.00 do 14.00.  
 
    

3. Konin, ul. Kolbego 1, 62-510 Konin: 
 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Jąkalska, nr tel.  63-246 67 33, agnieszka.jakalska@zus.pl 
 

 

• poniedziałek: 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 13:00 do 
15:00.   

• wtorek: 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 13.00 do 15.00. 
 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od  17:00 do 19.00 w 
siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Koninie, ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin.  

 

• środa:  
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 13:00 do 15.00. 
 
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" i "Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 17:00

 do 19.00 w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Koninie, ul. Spółdzielców 3, 62-
510 Konin.  

 

• czwartek: 
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 13:00 do 15:00.  
 
 

4. Śrem, ul. Szeroka 2, 63-100 Śrem: 
 

Osoba do kontaktu: Małgorzata Pawlak, tel. 612848010 lub pod adresem: 
malgorzata.pawlak@zus.pl 

 

• poniedziałek:  
wykład nt. „E-składka - nowy wymiar rozliczeń"  w godz. od 10:00 do 11:00. 
 

• wtorek:  
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 10:00 do 12.00.   
 
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 12:30 do 14.00. 
 

• środa: 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 9:00 do 10:00. 
 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 14:00 do 15:00 
 

• czwartek: 
wykład nt. „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego" w 
godz. od 10:00 do 12:00.  
  

• piątek: 



wykład nt. „Delegowanie pracowników w świetle przepisów prawa unijnego" w godz. 
od 10:00 do 12:00.  
 

5. Środa Wielkopolska, ul. Szpitalna 1, 63-000 Środa Wielkopolska: 
 

Osoba do kontaktu: Beata Pawłowska tel. 61 2860139 lub 61 2860100 oraz mailowo: 
beata.pawlowska02@zus.pl 

 
 

• poniedziałek:  
wykład nt. „E-składka - nowy wymiar rozliczeń"  w godz. od 10:00 do 13:00. 

 

• wtorek: 
wykład nt. „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego"

 w godz. od 10.00 do 13.00.  
 

• czwartek: 
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 10.00 do 13.00.   
 
 

• piątek: 
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 10.00 do 13.00.  
 

6. Września, ul. Wrocławska 42, 62-300 Września: 
 
Osoba do kontaktu: Honorata Radziałowska, Honorata.Radziałowska@zus.pl, tel.  061  437 43 21. 

 

• poniedziałek:  
wykład nt. „E-składka - nowy wymiar rozliczeń"  w godz. od 10:00 do 10:30 w Cechu 
Rzemiosł Różnych we Wrześni, ul. Kościelna 5, 62-300 Września.  
 
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)" w godz. od 10:30 do 11.00 
w Cechu Rzemiosł Różnych we Wrześni ul. Kościelna 5, 62-300 Września. 

  
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 11:00 do 11:30 w Cechu Rzemiosł 
Różnych we Wrześni, ul. Kościelna 5, 62-300 Września. 
 
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 11:30 do 12.00 w Cechu 
Rzemiosł Różnych we Wrześni, ul. Kościelna 5, 62-300 Września. 

 
7. Koło, ul. Prusa 11, 62-600 Koło: 

 
Osoba do kontaktu: Małgorzata Gajda, katarzyna.gajda@zus.pl  lub pod nr. tel. 502006469 

 

• wtorek:  
wykład nt. „Zwolnienia lekarskie od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA)"  w godz. od 10:00 do 
12:00. 

 

• czwartek:  
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 10:00 do 12.00.  
 

• piątek:  
wykład nt. „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczenia społecznego" w 
godz. od 10:00 do 12:00.  



 
 

8. Oborniki Wlkp., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki: 
 

Osoba do kontaktu: Magdalena Broda, tel. 502 009 076, magdalena.broda@zus.pl. 
 

• wtorek:  
wykład nt. „Pakiet nowego przedsiębiorcy" w godz. od 10:00 do 12.00. 
 

9. Słupca, ul. Ratajczaka 2E, 62-400 Słupca : 
 

osoba do kontaktu to Ewa Korolewicz, ewa.korolewicz@zus.pl, tel 63-2223138 
 
 

• wtorek: 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 9:00 do 11:00.  

 

• środa:  
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 9:00 do 11.00. 
 

• czwartek:   
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 9.00 do 11.00.  

 
10. Turek, ul. Armii Krajowej 18, 62-700 Turek: 

 
Osoba do kontaktu: Luźna Halina, tel.  63 2891969, halina.luzna@zus.pl 

 

• wtorek:  
wykład nt. „ABC przedsiębiorcy" w godz. od 9.00 do 11.00 w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek. 
 

• piątek: 
wykład nt. „E-składka – nowy wymiar rozliczeń” w godz. od 12.00 do 14.00 w 
siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział w Turku, ul. 3 Maja 2/3. 
 
 

II. Dyżury ekspertów: 
 
 

1. Poznań: 
 

• poniedziałek w godz. od 10:00 do 13:00: 
 

Przedstawiciel Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto, 
Przedstawiciel Urzędu Miasta Poznania (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa).

  

• wtorek w godz. od 10:00 do 13:00:  
 

Przedstawiciel Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto, 
 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy.   
 

• środa w godz. od 10:00 do 13:00:  
 
 Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy, 



Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

• czwartek w godz. od 10:00 do 13:00:  
 

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Poznaniu, 
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Przedstawiciel Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. 

 

• piątek w godz. od 10:00 do 13:00:  
 
 Przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Przedstawiciel Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości. 
 

2. Gniezno: 
 

• czwartek w godz. od 12:00 do 15:00:  
 
 punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8. 
 

3. Konin: 
 

• czwartek w godz. od 13:00 do 15:00:  
 

punkt konsultacyjno-informacyjny dla przedsiębiorców w Urzędzie Miasta w Koninie, ul. Plac 
Wolności 1 , 62-500 Konin 
 

• piątek w godz.: 
 
od 8:00 do 10:00 punkt konsultacyjno-informacyjny dla przedsiębiorców w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.  
 
od 13:00 do 15:00 punkt konsultacyjno-informacyjny dla przedsiębiorców w Urzędzie Miasta 
w Starym Mieście (Konin), ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto.. 

    
4. Środa Wielkopolska: 

 

• środa w godz. od 10:00 do 14:00: 
 

dyżur ekspertów ZUS nt. „Promocja układów ratalnych” w Urzędzie Skarbowym w Środzie 
Wlkp., ul. Harcerska 2.  

 
 

5. Września: 
 

• wtorek w godz. od 10:00 do 12:00: 
 

dyżur ekspercki pracownika ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni, ul. Wojska 
Polskiego 2, 62-300 Września. 

 

• środa w godz. od 10:00 do 12:00 
 

dyżur ekspercki pracownika ZUS w Urzędzie Skarbowym we Wrześni, ul. Warszawska 26, 62-
300 Wrzesnia. 



 
 

6. Koło: 
 

• poniedziałek w godz. od 13:00 do 15:00:  
 

dyżur ekspercki pracownika ZUS w Urzędzie Miejskim w Kole - dla przedsiębiorców 
dokonujących rejestracji w CEIDG., ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koło 
 

7. Oborniki Wlkp.: 
 

• poniedziałek w godz. od 10:00 do 12:00: 
 
dyżur ekspercki pracownika ZUS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach 
Wielkopolskich, ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki 

   

• wtorek w godz. od 10:00 do 12:00: 
  

dyżur ekspercki pracownika ZUS w Urzędzie Miejskim w Obornikach Wielkopolskich, ul. 
Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki. 

 

• środa w godz. od 10:00 do 12:00: 
 

dyżur ekspercki pracownika ZUS w Urzędzie Skarbowym w Obornikach Wielkopolskich, ul. 
Rynek 4, 64-600 Oborniki. 

  
    

8. Słupca: 
 

• wtorek w godz. od 9:00 do 11:00:  
 
 przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Biurze Terenowym w Słupcy. 
   

• środa w godz. od 9:00 do 11:00: 
 
  
  

przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Biurze Terenowym w Słupcy. 
 

• czwartek w godz. od 9:00 do 11:00: 
 

przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy w Biurze Terenowym w 
Słupcy.  

 
 
 

9. Turek: 
 

• wtorek w godz. od 10:00 do 13:00: 
 

dyżur telefoniczny eksperta w Inspektoracie pod telefonem 502006468  


