Szanowni Państwo,
w ramach cyklu spotkań w formule online zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym webinarium,
w trakcie którego eksperci:
-

Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim,

-

Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim,

-

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim,

omówią najistotniejsze kwestie związane ze wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Data

19 czerwca 2020 r., godz. 12.00 – 13.00

Miejsce

spotkanie online, za pośrednictwem Cisco Webex Meeting

Zapisy

mailowo pod adresem ewa.szymankiewicz@zus.pl, do 18 czerwca br.,
godz. 15.00 (w zgłoszeniu należy podać adres mailowy, na który wyślemy
zaproszenie)

Spotkanie webinarium:
Część I - Tarcza Antykryzysowa. Formy wsparcia związane z aktywizacją osób bezrobotnych – Powiatowy
Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
Część II – Porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia – aspekty praktyczne. Urlopy
wypoczynkowe pracowników w czasie pandemii. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim
Część III – Świadczenia postojowe i ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne w ramach Tarczy
Antykryzysowej – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

Eksperci spotkania
- Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
- Zbysław Guździoł, nadinspektor pracy, PIP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
- Grażyna Wojciechowska-Burdelak, zastępca kierownika Inspektoratu ZUS w Kaliszu
Prowadząca:
- Ewa Szymankiewicz, koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji ZUS Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim

Pytania do ekspertów mogą Państwo wysłać do nas, na adres: ewa.szymankiewicz@zus.pl
Na pytania czekamy do 18 czerwca br. do godz. 15.00.
Będzie także możliwość zadania pytania ekspertom na ogólnodostępnym czacie, jednak pierwszeństwo mają
pytania wysłane wcześniej na podany adres e-mail.

UWAGA! Pytania muszą dotyczyć tematyki spotkania. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru
i zadania pytania.

WAŻNE!
Prosimy, żeby w zgłoszeniu do uczestnictwa w spotkaniu podali Państwo maila, na który wyślemy
zaproszenie. Godzinę przed startem spotkania na ten adres mailowy wyślemy link do spotkania.
Aby dołączyć klikamy przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).
Dołączając do wydarzenia wyrażają Państwo zgodę na publikowanie wizerunku, jednakże istnieje możliwość
uczestnictwa bez udostępniania obrazu i dźwięku ze swojego urządzenia.

