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Od sierpnia 2022 r. pracowników i pracodawców czekają duże zmiany z zakresu
prawa pracy. Nowe regulacje m. in. ograniczają zakaz konkurencji, wydłużają urlopy
rodzicielskie, wprowadzają udogodnienia dla pracowników mających dzieci oraz
wprowadzają zmiany dot. zasad rozwiązywania umowy o pracę na czas określony.
Nowe przepisy mają na celu wdrożenie do naszego porządku prawnego dwóch
unijnych rozwiązań: dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z
dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków
pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady
2010/18/UE.
Chcesz wiedzieć jak zmieni się prawo pracy w 2022 roku? Zapraszamy na
szkolenie, podczas którego poznasz nowości i przygotujesz się na zmiany.
Twoje korzyści
•
dowiesz się jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe i czy
pracodawca, który nie zamierza mieć pracowników na pracy zdalnej też
musi sporządzić nowy regulamin,
•
wyjaśnimy jakie obowiązki będą leżały po stronie pracodawcy, a jakie po
stronie pracownika przy pracy zdalnej,
•
dostaniesz praktyczne wskazówki jak ustalić koszty należne pracownikowi
za energię elektryczną i Internet,
•
poznasz najnowsze zmiany dotyczące warunków nowych urlopów,
ułatwień dla rodziców oraz umów,
•
dowiesz się jaka jest odpowiedzialność zarządów, pełnomocników,
dyrektorów HR, pracowników działów kadr za naruszenie przepisów prawa
pracy w firmie.
Uczestnicy
•
Szefowie działu HR i kadr
•
Samodzielni specjaliści w działach HR i kadr
•
Menedżerowie organizujący pracę dla swojego zespołu
Szkolenie on-line
•
Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu
podłączonego do sieci
•
W oparciu o naszą platformę
•
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się
oprogramowaniem
•
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat
Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej.
Zapraszamy do rezerwacji miejsc!
•
Anna• Chmielewska
project manager
tel. 22 355 24 00
a.chmielewska@langas.pl

MEC. MONIKA DRAB
radca prawny od 2004 roku, właściciel
Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions.
Doświadczenie zawodowe zdobywała
pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru
Finansowego a także będąc zastępcą
Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i
Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak
również zasiadając w radach nadzorczych
spółek prawa handlowego, takich jak:
Daewoo Engineering & Construction Poland
Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. i
wiele innych.
Posiada bogate doświadczenie w obsłudze
prawnej firm, specjalizuje się w prawie
gospodarczym, prawie pracy,
restrukturyzacjach, reprezentuje strony w
licznych postępowaniach sądowych - jest
procesualistką.
Specjalizuje się w doradztwie i ochronie
prawnej na rzecz kadry zarządzającej. W 2019
r. została też ekspertką Business Centre Club
ds. odpowiedzialności prawnej członka
zarządu oraz prawa spółek kapitałowych.
Specjalizuje się w doradztwie i ochronie
prawnej członków zarządów w zakresie ich
odpowiedzialności cywilnej, karnej i
finansowej. W szczególności za: decyzje
biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i
zobowiązania spółki.
Posiada także licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, co daje jej kompetencje
wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy
ale także syndyka w postępowaniach
upadłościowych, może prowadzić i zawierać
układy restrukturyzacyjne.
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9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia
PRACA ZDALNA OD „A” DO „Z”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kogo dotyczy konieczność wydania nowego regulaminu
pracy zdalnej?
Jakie postanowienia regulaminu będą obowiązkowe?
Czy pracodawca, który nie zamierza mieć pracowników
na pracy zdalnej też musi sporządzić nowy regulamin?
Jakie obowiązki będą leżały po stronie pracodawcy, a
jakie po stronie pracownika przy pracy zdalnej?
Jaki ekwiwalent będzie należny pracownikowi przy pracy
zdalnej?
Jak ustalić koszty należne pracownikowi za energię
elektryczną i Internet?
Czy pracownik chcący świadczyć pracę w formie zdalnej
będzie mógł zrezygnować z pokrywania kosztów przez
pracodawcę?
Kto wybierze miejsce świadczenia pracy zdalnej?
Jakie warunki bhp będzie musiał spełnić pracownik w
miejscu świadczenia pracy zdalnej?
Kiedy pracodawca będzie mógł narzucić pracę zdalną?
Czy pracownik będzie mógł świadczyć pracę zdalną w
miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
Jakie będą zasady kontroli pracownika w miejscu
świadczenia pracy zdalnej?
Czy pracodawca będzie mógł kontrolować pracownika w
domu?
Czy umowa o pracę będzie musiała zawierać miejsce
świadczenia pracy zdalnej?
Ocena ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej – jakie
zapisy w niej zawrzeć?
Instrukcja bhp przy pracy zdalnej – co ma zawierać?
Jakich zasad ochrony danych osobowych należy
przestrzegać przy pracy zdalnej?
Konieczność przekształcenia telepracy na pracę zdalną
Okazjonalna praca zdalna do 24 dni w roku – z tego
wszyscy pracownicy będą korzystać!

NOWOŚCI, JAKICH DOTYCHCZASOWE POLSKIE
PRAWO PRACY NIE ZNA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umowy o pracę bardziej transparentne …
bo?
Umowy na okres próbny po nowemu
Prawo do równoległego zatrudnienia
Rozszerzenie ochrony stosunku pracy
pracowników korzystających z urlopów
związanych z rodzicielstwem
Wniosek o bezpieczniejsze warunki pracy
Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń
Równe prawa dla obojga rodziców
Skrócenie możliwości korzystania z urlopu
ojcowskiego
Uprawnienia rodziców dzieci w wieku do 8
roku życia
Urlop opiekuńczy
Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
Elastyczna organizacja pracy
Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia
umowy o pracę na czas określony
Badanie stanu nietrzeźwości

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDÓW,
PEŁNOMOCNIKÓW, DYREKTORÓW HR,
PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR ZA
NARUSZENIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W
FIRMIE – DOWIEDZ SIĘ CZY I ILE RYZYKUJESZ.
15.00 – Zakończenie szkolenia
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SZKOLENIE ON-LINE NA PLATFORMIE

zgłoszenie do 26/09/2022

1 170 PLN + 23% VAT

zgłoszenie od 27/09/2022

1 370 PLN + 23% VAT

