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INFORMACJA PRASOWA
Bezpłatne webinaria organizowane przez rybnicki ZUS
Oddział ZUS w Rybniku organizuje szkolenia online dla klientów. Tematyka spotkań dotyczyć będzie 
zarówno spraw emerytalnych, jak i ubezpieczeniowych. Będzie też okazja do zapoznania się z przepisami 
elektronizacji akt pracowniczych, jak również korzystania z Platformy Usług Elektronicznych. 
Pierwsze spotkanie online z ekspertem ZUS odbędzie się 27 października o godz. 10.00 i dotyczyć będzie zasad
rozliczania przychodów pracujących emerytów i rencistów. Spotkanie odbędzie się za pośrednictwem Cisco 
Webex Meeting. Kolejne już 3 listopada, o tej samej godzinie. Tematem tego webinarium będzie 
elektronizacja akt pracowniczych (e-akta) i zmiany w przepisach dotyczących skrócenia terminu ich 
przechowywania oraz wykorzystywanych formularzy. 17 listopada rybnicki ZUS zaprasza przed komputery 
przedstawicieli firm, którzy zajmują się wypełnianiem i korygowaniem dokumentów ubezpieczeniowych i ich 
przekazywaniem do ZUS. Natomiast 27 listopada będzie można poznać możliwości Platformy Usług 
Elektronicznych jako wygodne narzędzie zarówno do kontaktu z ZUS, ale też weryfikacji danych 
zgromadzonych na koncie ubezpieczonego, płatnika i świadczeniobiorcy. 
- Aby wziąć udział w webinariach wystarczy wcześniej zgłosić swój udział pod numerem telefonu 32 4391 146. 
Zapisy przyjmowane są najpóźniej na dzień przed planowanym szkoleniem. Serdecznie zapraszamy do udziału 
w szkoleniach online. To bardzo wygodne forma przekazywania wiedzy, która nie tylko pozwala nam na 
zaoszczędzenie czasu, ale także na zachowanie wszelkich środków bezpieczeństwa, bez konieczności 
spotykania się z innymi osobami,w miejscach publicznych. Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach - 
zachęca Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
Informacje na temat bezpłatnych szkoleń, dyżurów, porad prowadzonych przez oddziały ZUS na terenie 
województwa śląskiego, ale i w całej Polsce można znaleźć na stronie internetowej ZUS www.zus.pl w 
zakładce „Szkolenia i wydarzenia”. Wpisując miejscowość, w której znajduje się oddział bądź inspektorat ZUS, 
można znaleźć ofertę bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez ZUS dla swoich klientów. 
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