UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Wrocław, 20.03.2015

Interaktywny formularz można wypełnić na komputerze.
Wypełniony wydrukuj i prześlij faksem (61) 855 00 78
lub wyślij bezpośrednio mailem na biuro@explanator.pl

Potrącenia z wynagrodzeń
Obowiązki i prawa pracodawców

Program:
I. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy
1. Obowiązki wobec komornika.
2. Obowiązki wobec innego organu egzekucyjnego.
3. Obowiązki związane z rozwiązaniem stosunku pracy
z podwładnym dłużnikiem.
4. Grzywna komornicza i odpowiedzialność wobec
wierzyciela.
II. Różnice między potrąceniami
1. Potrącenia z wynagrodzenia
- bez zgody pracownika
- alimenty i inne świadczenia
- nierozliczone zaliczki
- kary pieniężne
Przykłady:
- za zgodą pracownika
- forma przyzwolenia
- odwołanie i odmowa.
2. Potrącenia z zasiłku chorobowego, opiekuńczego,
macierzyńskiego, wyrównawczego i świadczeń
rehabilitacyjnych.
3. Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku w jednym miesiącu.
III. Maksymalne dopuszczalne kwoty potrącenia
1. Z tytułu pojedynczych, obowiązkowych potrąceń.
2. Z różnych obowiązkowych tytułów (tzw. zbieg tytułów
potrąceń).
3. Przykłady.

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1.
e-mail uczestnika
2.
e-mail uczestnika
3.
e-mail uczestnika
Nazwa
firmy
NIP
Ulica
Kod

Miejscowość

Telefon
Faks

IV. Kwoty wolne od potrąceń
1. Kwoty wolne od potrąceń a ekwiwalent za urlop, odprawa
emerytalna, nagroda jubileuszowa, trzynastka, nagrody z
zysku.
2. Obliczanie wartości kwot wolnych od potraceń.
3. Najczęstsze wątpliwości przy dokonywaniu potrąceń z
wynagrodzenia w praktyce.

Wykładowca: Bartłomiej Landowski
Prawnik, aplikant adwokacki Wielkopolskiej Izby
Adwokackiej, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz
w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.
Współpracownik znanej poznańskiej kancelarii
adwokackiej.

Koszty udziału w szkoleniu dla 1 osoby: 599 zł netto
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rejestracji zgłoszenia oraz w celach marketingowych dla
firmy Explanator zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

Informacje dodatkowe:
• Po przesłaniu niniejszego zgłoszenia otrzymają Państwo
potwierdzenie jego przyjęcia, szczegóły organizacyjne oraz fakturę
VAT. Niedokonanie wpłaty nie jest rezygnacją z uczestnictwa w
szkoleniu. Rezygnacji dokonać można wyłącznie w formie pisemnej
najpóźniej w terminie 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.
• Niedotrzymanie powyższych warunków skutkuje obciążeniem
zgłaszającego pełnymi kosztami udziału. Explanator zastrzega sobie
możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia. Explanator
zastrzega sobie prawo do zmiany trenera - w takim przypadku
organizator zapewnia zastępstwo innej osoby o takich samych
kwalifikacjach lub wyższych.
 Zmiana może nastąpić na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem. W przypadku odwołania szkolenia Explanator dokona
zwrotu wpłaconych kosztów uczestnictwa w terminie 5 dni.
 Rabat 5% dla 2 i 3 osób, 10% przy zgłoszeniu powyżej 3 osób.
WEB/15

Data

Zgłaszający

Pieczątka
(jeśli zgłoszenie
wypełniono na
komputerze
pieczątka nie
jest wymagana)

Wydrukuj formularz

