43-360 BYSTRA , ul. Klimczoka 14
tel. 33/81-70-433
faks: 33/81-90-070
www.ekspres.info
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 kursie z zakresu prawa pracy dla osób prowadzących
sprawy kadrowe:

Od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
- szkolenie kompleksowe.
Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy,
a w szczególności z najnowszymi interpretacjami przepisów prawa pracy, orzecznictwem
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowiskiem Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy.
Program kursu obejmuje wszystkie istotne dla służb kadrowych zagadnienia prawa pracy
w kontekście ich praktycznego stosowania.
1

Ramowy program szkolenia

Data

Liczb
a
godz.

I.

Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki
pracodawcy i pracownika.

02.04.2019 r.

6

II.

Ustanie stosunku pracy.
Zasady wydawania wypełniania świadectw pracy.

05.04.2019 r.

6

III. Czas pracy.

12.04.2019 r.

6

Urlopy pracownicze i wybrane zagadnienia z zakresu
IV. wynagrodzenia za pracę. Urlopy wypoczynkowe,
macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie i wychowawcze.

17.04.2019 r.

6

Zajęcia będą prowadzone metodą wykładów i ćwiczeń praktycznych przez Przemysława Pogłódka prawnika, eksperta z zakresu prawa pracy.
Słuchacze kursu otrzymają odpowiednie materiały informacyjno-szkoleniowe, a na jego zakończenie
świadectwa ukończenia kursu.

Cykl szkoleniowy można realizować w całości – koszt 900 zł od osoby,
lub w wybranych pojedynczych blokach tematycznych – koszt 290 zł od osoby.
Opłatę za uczestnictwo w całym kursie należy wpłacać na konto Biura :

Bank Spółdzielczy Bystra nr 67 8133 0003 0012 5093 2000 0001
do dnia rozpoczęcia kursu lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia .
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem,
wiąże się z koniecznością pokrycia pełnych kosztów kursu.
Termin i miejsce rozpoczęcia kursu :

2 kwietnia 2019 r. /wtorek/, godz. 9.00
BIELSKO - BIAŁA, ul. Żywiecka 93
HOTEL IBIS STYLES - sala konferencyjna – I piętro
Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu : 33 / 81-70-433 .
Zapraszamy do udziału w kursie .
- verte -

