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Szkolenie online:
Czas pracy 2018 - rozkłady czasu pracy i zakaz handlu w niedziele

Terminy i miejsce:

Program
Podczas naszego spotkania poruszymy między innymi następujące zagadnienia:

1. Jak planować czas pracy po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektórych innych
dniach - nowe elementy w grafiku.Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz
niektóre inne dni , a kodeks pracy – jakie przepisy i kiedy stosujemy
2. Wykaz działalności objętych nową regulacją
3. Zdefiniowanie podstawowych pojęć- co to jest placówka handlowa i handel
4. Jakie rodzaje działalności zostały wyłączone spod zakazu pracy w niedziele i święta
5. Konsekwencje wprowadzenia nowych przepisów - wybrane zagadnienia
6. Przepisy przejściowe w zakresie planowania handlu w niedzielę i święta w 2018 r. i 2019 r.

Nowe przepisy nałożyły na pracodawców nowe obowiązki w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy i choć zaczną
one obowiązywać od 01.03.2018 r. to już dziś warto zapoznać się z ich specyfiką.

Prelegenci
Maria Sobieska
Ekspert z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych. Absolwentka Wyższej Szkoły Handlu i Prawa na Wydziale
Prawa . Wieloletni praktyk, posiada ponad dziesięcioletni staż pracy w dużych międzynarodowych korporacjach, w tym
również outsourcingu -w zakresie dostarczania i realizowania usług kadrowo-płacowych. W zakresie swoich
dotychczasowych obowiązków osoba odpowiedzialna za tworzenie opinii prawnych i doradztwo wewnętrzne w bieżących
sprawach z zakresu twardego HR ale też praktyczne wykonywanie zadań z tego obszaru. W swojej karierze realizowała
projekty wdrożenia i obsługę systemów kadrowo płacowych i tworzenia koncepcji tych systemów pod kontem rozwiązań
prawnych z uwzględnieniem potrzeb wewnętrznych klienta. Chętnie wykorzystuje zdobyte doświadczenie i wykształcenie
do tworzenia opinii , komentarzy i porad prawnych, co powoduje że stają się one żywym odzwierciedleniem problemów
z jakim służby HR stykają się w swojej codziennej pracy. Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Wolters Kluwer.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Magdalena Karasek, magdalena.karasek@wolterskluwer.com

