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Wpis do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr EK-I-0117/5e/99  
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP w Katowicach nr ewidencyjny 2.24/00022/2007 

 

     

 

Szanowni Państwo , 
Uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu :  

Zmiany w prawie pracy w 2023 r. 
Program szkolenia: 
 
 

1. Kontrola trzeźwości zgodnie z nowymi  
    przepisami: 
   - procedura kontroli trzeźwości, 
   - wprowadzenie kontroli trzeźwości, 
   - zasady zapoznawania pracowników  
     z przepisami o kontroli trzeźwości, 
   - dokumentacja wyników badania, 
   - dopuszczalna zawartość alkoholu  
     w organizmie pracownika, 
   - kontrola na zawartość środków działających  
     podobnie do alkoholu. 
 

2. Praca zdalna: 
   - cztery rodzaje pracy zdalnej –  
     na porozumienie, na polecenie, na żądanie  
     oraz okazjonalna praca zdalna, 
   - procedura pracy zdalnej, 
   - procedura bezpieczeństwa informacji,  
     RODO i BHP, 
   - ocena ryzyka na pracy zdalnej, 
   - zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu  
     za pracę zdalną, 
   - kontrola pracy zdalnej, 
   - porozumienie w sprawie pracy zdalnej. 
 

3. Ochrona sygnalistów wg projektu ustawy  
    oraz przepisów Dyrektywy UE: 
   - zasady dokonywania zgłoszeń przez  
     sygnalistów, 
   - stworzenie kanałów sygnalizowania, 
   - wewnętrzna procedura dokonywania  
     zgłoszeń naruszeń prawa i procedura  
     postępowania wyjaśniającego, 
   - treść procedury, 
   - ochrona danych osobowych osób  
     zgłaszających naruszenia.  

 

4. Dyrektywa work life balance (w sprawie  
    równowagi między życiem zawodowym,  
    a prywatnym rodziców i opiekunów)  
    i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia  
    do Kodeksu pracy. 
 

5. Dyrektywa w sprawie przejrzystych 
    i przewidywalnych warunków pracy  
   w Unii Europejskiej i obowiązek  
   niezwłocznego jej wdrożenia do Kodeksu  
   pracy. 
 

6. Urlop rodzicielski dla ojca. 
 

7. Dodatkowe 5 dni opieki. 
 

8. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8. 
 

9. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej. 
 

10. Nowe zasady zawierania umów na okres  
     próbny. 
 

11. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy  
      na czas określony. 
 

12. Jak zwolnić prawidłowo pracownika  
      na odległość. 
 

13. Czy można skutecznie rozwiązać umowę  
      e-mailem. 
 

14. Zmiany w zakresie przeprowadzania  
      szkoleń BHP. 
 

15. Projekt zmian w Kodeksie pracy. 
 

16. Projektowane zmiany w zakresie  
      ochrony pracowników przed  
      wypowiedzeniem. 
 

17. Nowe zasady rozliczania szkoleń  
      pracowników w aspekcie czasu pracy. 
 

18. Rozszerzona informacja o warunkach  
      zatrudnienia. 

 

Termin szkolenia :  15 lutego 2023 r. (środa), godz.9.00 

Miejsce szkolenia:  CIESZYN, ul. Motelowa 21 
          HOTEL MERCURE CIESZYN  - sala konferencyjna 
Zajęcia metodą wykładu i ćwiczeń prowadzić będzie Przemysław Pogłódek,  
ekspert prawa pracy. 
Uczestnikom szkolenia zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych. 
Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433  
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info 
Koszt szkolenia – 380 zł od osoby, płatne gotówką lub przelewem do 14 dni po szkoleniu. 
Zapraszamy do udziału w szkoleniu.      
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