WEBINARIUM / SZKOLENIE ONLINE

PRAWO PRACY W CZASACH EPIDEMII COVID 19
– NIEZBĘDNIK PRAWNY DLA ORGANIZACJI
Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego omówimy praktyczną stronę
stosowania przepisów prawa pracy w dobie zagrożeń epidemiologicznych.
Prowadzący zwróci uwagę na kluczowe kwestie prawne związane z:
• odsuwaniem pracowników od wykonywanej pracy,
• zachowaniem lub nie zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie
nieświadczenia pracy,
• zasadami udzielania przymusowych urlopów wypoczynkowych,
• charakterem prawnym kwarantanny,
• zarządzaniem czasem pracy i pracą zdalną,
• oraz zasadami rozwiązywania umów o pracę.
Webinarium podzielone jest na 3 części:
• w pierwszej części uczestnicy zapoznani zostaną z przepisami obowiązującego
prawa,
• w drugiej poznają zasady stosowania tych przepisów w praktyce, wzorami pism
i innych niezbędnych zarządzeń w tym okresie,
• a w trzeciej prowadzący udzieli odpowiedzi na zadawane pytania.
CZĘŚĆ 1 – CO MÓWIĄ PRZEPISY.
•

Wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy.

•

Badania lekarskie w dobie COVID 19.

•

Czas pracy w czasach koronawirusa.

•

Urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności
w pracy.

•

Kwarantanna – zasady postępowania.

•

Rozwiązywanie umów o pracę – zasady postępowania.

•

Przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy z „tarczy antywirusowej”
– zasady stosowania.

CZĘŚĆ II – CASE STUDY.
•

Zasady odsuwania pracownika od wykonywanej pracy.

•

Udzielanie urlopu w praktyce.

•

Tajniki pracy zdalnej: zasady, zlecenia, wzory.

•

BHP – o czym trzeba pamiętać.

CZĘŚĆ III – ODPOWIEDZI NA PYTANIA OD UCZESTNIKÓW.
PROWADZĄCY

mec. Piotr WOJCIECHOWSKI
Adwokat specjalizujący się w prawie pracy. Były wicedyrektor departamentu prawa pracy w Głównym
Inspektoracie Pracy.
Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji
związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.
Wykładowca w firmie DOM WIEDZY, prowadzone przez niego szkolenia cieszą się bardzo dobrą opinią
uczestników szkoleń.
Cena: 350 PLN + 23 % VAT
Cena: 350 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych.
Cena obejmuje: udział w webinarium, prezentację w pdf przesłaną przed szkoleniem, certyfikat udziału
w webinarium wysłany pocztą.

Czas trwania webinarium 10.00 – 13.00
Przed szkoleniem uczestnicy otrzymują dostęp do logowania
oraz materiały szkoleniowe w pdf.
Certyfikat udziału zostanie wysłany pocztą.

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 509 586 652

