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Program Konferencji
„Prowadzenie polskiej firmy bez składek do ZUS’u”
Żywiec, 18 kwietnia 2018 r.
9:30

-

Rejestracja i powitalna kawa

10:10

-

Metody prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce bez konieczności
odprowadzania składek do ZUS’u lub przy ich minimalizacji i regulacje w obszarze
podlegania przedsiębiorców pod ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Tomasz Jabłoński – wspólnik i członek zarządu J&A Corporate Advisory Sp. z o.o., prawnik
specjalizujący się w obsłudze polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych,
przewodniczący rady nadzorczej w spółce publicznej, doktorant WPiA Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach

10:45

-

Prowadzenie legalnie zarejestrowanej działalności w Polsce bez płacenia składek do
ZUS’u w praktyce – aspekty prawne, księgowe, kadrowe i biznesowe
Tomasz Jabłoński

12:00

-

Analiza przypadku, analiza porównawcza, symulacja restrukturyzacji
przedsiębiorstwa na działalność bez opłat do ZUS’u
Tomasz Jabłoński

12:10

-

Panel dyskusyjny: prawa, obowiązki, zasady wynagradzania, ryzyka
i odpowiedzialność osób prowadzących działalność w Polsce bez składek do ZUS’u
Prelegenci:
1. Tomasz Jabłoński,
2. Anna Śliwa – licencjonowany księgowy z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem
przy obsłudze księgowej i kadrowo-płacowej mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,
3. Tomasz Pieczonka – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa
pracy, prawa ubezpieczeń, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
4. Agata Biłek - doktorant Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, prawnik
specjalizujący się w prawie administracyjnym.

13:00

-

Przerwa kawowa

13:20

-

Warsztat: Jak krok po kroku rozpocząć prowadzenie legalnej firmy bez ZUS’u
w Polsce przy minimalizacji wszelkich kosztów i obciążeń publicznoprawnych
Tomasz Jabłoński

14:30

-

Konsultacje

Od godziny 14:30 Organizator zaprasza zainteresowanych uczestników Konferencji do darmowych
konsultacji na następujące tematy:
(i) jak bez wkładów (pieniężnych i rzeczowych, czyli aportów) podwyższać kapitał zakładowy
w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych o dowolną kwotę (np. z 5 000 zł do kwoty 1 000 000 zł);
oraz
(ii) symulacji korzyści uczestnika w przypadku restrukturyzacji jego przedsiębiorstwa i wdrożenia
rozwiązań pozwalających na uwolnienie od opłat do ZUS’u.

