ELBLĄSKIE

DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
16 LISTOPADA (PONIEDZIAŁEK) DOŁĄCZ
8.50-9.00 REJESTRACJA ON-LINE

powitanie gości przez Prezydenta Miasta
prezentacja Elbląskiego Parku Technologicznego

DOBIERZ KOMUNIKACJĘ
9.30-10.15

- Komunikacja w kryzysie
- Komunikacja w budowaniu wizerunku i relacjach z mediami
/ Magdalena Skorupka-Kaczmarek

10.20-11.20

JAK ZAANGAŻOWAĆ JEDNOSTKĘ, ZESPÓŁ I SIEBIE DO DZIAŁANIA
W CZASIE KRYZYSU?
- Obecna sytuacja na rynku
- Zachowania pracowników i pracodawców
- Osobowość a zachowania w czasie kryzysu
- Rola lidera w obecnej sytuacji
- Jak wiedza o mózgu wspiera nasze biznesy. Poznaj Structogram.
/ Ewelina Strawa

ZADBAJ O BIZNES
11.30-12.00

- Zadania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 roku w ramach ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- Zadania planowane do realizacji przez PUP w Elblągu do końca 2020 roku
oraz w 2021 r. w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
- Działania zrealizowane przez PUP w Elblągu w 2020 roku w zakresie
aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
- Działania zaplanowane przez PUP w Elblągu do realizacji na 2021 rok
w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
/ Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

12.15-13.15

- VAT i nowy JPK_VAT z deklaracją
- Faktura uproszczona
- Odliczania, darowizny, straty w czasie pandemii COVID-19
- Objęcie CIT-em spółek komandytowych i jawnych
/ Urząd Skarbowy w Elblągu

13.20-13.40

Instrument „Pożyczka Płynnościowa Warmia i Mazury" realizowany
w ramach Poddziałania 1.5.3 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
z przeznaczeniem na wsparcie Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
dotkniętych bezpośrednio skutkami wybuchu pandemii COVID-19 w celu
zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi
konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.
/ Stowarzyszenie “Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

13.45-14.15

Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

/ Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

14.20-14.50

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

16-18
LISTOPADA 2020

17 LISTOPADA (WTOREK)

DOŁĄCZ

ZADBAJ O LUDZI
9.00-10.00

WNIOSKI TARCZA ANTYKRYZYSOWA:
- Zasady oraz uprawnienia do skorzystania ze świadczenia postojowego
oraz dodatkowego świadczenia postojowego.
- Zasady oraz uprawnienia ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek.
FORMY POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ ZUS:
- Rozkładanie należności z tytułu składek na raty.
- Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek.
- Umorzenie należności.
- Ulgi w ramach postępowania egzekucyjnego.
ULGI W OPŁACANIU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:
- Ulga na start.
- Działalność nieewidencjonowana.
- Składki preferencyjne.
- Mały ZUS.
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ ORAZ ZASADY ICH WYPŁATY:
- Zmiany w przeliczeniu podstawy wymiaru świadczeń w związku ze zmianą
wymiaru czasu pracy.
- Pozyskiwanie danych o osobach przebywających na kwarantannie i izolacji.
E-USŁUGI W ZUS:
- Portal PUE ZUS – wysyłanie wniosków, wniosek ogólny, bon turystyczny.
- Pełnomocnictwo PEL.
- Rezerwacja wizyt.
- E-wizyty.
DODATKOWE INFORMACJE:
- Doradcy udzielający pomocy - płatnika składek, emerytalny, eZLA,
ds. ulg i umorzeń oraz płatnika strategicznego.
- Sprawy załatwiane „od ręki" bez wniosku.
- Prosty kontakt z ZUS – infolinia COT, strona internetowa Zakładu.

KONFERENCJA
ONLINE

18 LISTOPADA (ŚRODA)
ZADBAJ O UMYSŁ, CZYLI JAK OSWOIĆ STRACH
9.00-10.00 DOŁĄCZ

WYKŁAD - STRES I RADZENIE SOBIE W OKRESIE PANDEMII
Tematyka będzie dotyczyła zdefiniowania czym jest stres w okresie
pandemii oraz radzenie sobie ze stresem, lękiem, niepokojem,
niepewnością itp.
Wykład będzie ilustrowany praktycznymi przykładami.
/ dr Ryszard Makarowski, profesor EUH-E

10.05-12.05 DOŁĄCZ

WARSZTATY (do 20 osób) - STRES NASZ NIECODZIENNY (COVID 19)
- ograniczenie niepotrzebnego stresu jako klucz do psychicznego
przetrwania,
- zrozumie siebie i innych: różnice indywidualne w przeżywaniu
emocji związanych z sytuacją izolacji społecznej,
- poznać siebie - jak nasza osobowość może sprzyjać uruchamianiu reakcji
konstruktywnych bądź zbyt emocjonalnych,
- trudna do zniesienia izolacja oraz przedłużająca się niepewność jako
przyczyny powstawania reakcji lękowych – praktyczne wskazówki
do radzenia sobie,
- osobiste relacje jako kluczowy czynnik dla zachowania zdrowej
perspektywy w sytuacji stresowej,
- budowa zasobów własnych - osobowość immunologicznie silna.
/ dr Elżbieta Szutowicz - Rozwadowska

12.10-13.10 DOŁĄCZ
WARSZTATY - STRES I RADZENIE SOBIE W OKRESIE PANDEMII
/ dr Ryszard Makarowski, profesor EUH-E

13.10

Zakończenie konferencji

/ Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział w Elblągu

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

seria wywiadów

10.10-10.40

FROG Sp. z o.o. (dzierżawca w EPT)

UDZIAŁ BEZPŁATNY
ORGANIZATORZY:

10.45-11.15

EKES CORP Sp. z o.o.

11.20-11.50

SPES Sp. z o.o.

11.55-12.20

WITOLD WRÓBLEWSKI
PREZYDENT ELBLĄGA

POGOTOWIE STATYSTYCZNE - Paweł Iwankowski

SZCZEGÓŁY NA
WWW.INWESTYCJE.ELBLAG.EU

