UMOWA — zgłoszenie uczestnictwa
Gdańsk, 18.02.2016

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

Umowy terminowe i uprawnienia rodzicielskie
Zmiany w Prawie Pracy 2016

Program:

Niniejszym zgłaszamy udział następujących osób:

1. Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca uprawnień
rodzicielskich
a) stan prawny do dnia 2 stycznia 2016 roku
b) zmiany w zakresie urlopów macierzyńskich – dłuższy
termin złożenia wniosku o udzielenie urlopu, osoby
uprawnione do skorzystania z urlopu (nie tylko matka),
wypłata i dzielenie zasiłku niezależnie od podstawy
prawnej zatrudnienia rodziców
c) zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich – wymiar
urlopu, możliwość dzielenia urlopu, wydłużony termin
wykorzystania urlopu, nowe warunki pracy podczas
urlopu
d) zwolnienie z pracy celem opieki na dzieckiem rozliczane
w wymiarze godzinowym
e) urlop ojcowski i urlop wychowawczy – dłuższy termin
wykorzystania urlopu.
2. Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie zawierania
umów terminowych i rozwiązywania umów o pracę
a) stan prawny do dnia 22 lutego 2016 roku
b) umowy na czas określony – czasowe ograniczenie ich
trwania
c) zmiana okresów wypowiedzenia umów o pracę
d) zmiana regulacji umowy na okres próbny
e) likwidacja umowy na czas wykonywania określonej
pracy oraz umowy na zastępstwo jako odrębnych
rodzajów umów o pracę
f) zmiany w zakresie zwolnienia pracownika z obowiązku
świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy
g) przepisy przejściowe.
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Informacje dodatkowe:

Wykładowca: Jakub Antkowiak
Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył
aplikację adwokacką w ramach Wielkopolskiej Izby Adwokackiej
w Poznaniu. Wspólnik w Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu.
Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego
i upadłościowego. Poza wsparciem klientów indywidualnych
zajmuje się w kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców.
Jest wykładowcą i trenerem prowadząc szkolenia z zakresu
różnych dziedzin prawa.

• 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/16

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).
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