SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
OCHRONA DOBREJ REPUTACJI.
WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ KIEROWCÓW W TRANSPORCIE
W UNII EUROPEJSKIEJ.

PŁACE MINIMALNE W EUROPIE





co zmieniło się w Loi Macron po 01.09.2016 r
MiLoG- czy tranzyt będzie włączony do płacy minimalnej?
płaca minimalna- Włochy, Węgry stan obecny przepisów
płaca minimalna- Holandia, Belgia, najnowsze informacje

OCHRONA DOBREJ REPUTACJI





jak ustrzeć się przed utratą dobrej reputacji?
postępowanie administracyjne w praktyce
zaostrzenie kar od 01.01.2017r.
wyniki kontroli

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
 kontrola PIP w zakresie legalności zatrudnienia
 kontrola PIP w zakresie wynagrodzeń za pracę
 rozkład, wymiar, system czasu pracy i długości okresów rozliczeniowych – najkorzystniejsze
rozwiązania
 strategia kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie czasu pracy kierowców
 kontrola PIP w zakresie czasów jazdy, postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku
kierowców
 ryczałty za nocleg - wpływ na kontrole PIP, orzeczenia sądów pracy, roszczenia pracownicze
 jak wypłacać należności z tytułu podróży służbowych kierowcy zgodnie z aktualnymi
wytycznymi PIP
 możliwe scenariusze po stwierdzeniu naruszeń przez Inspektora PIP
 stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy dotyczące czasu pracy kierowców
 wytyczne w zakresie zaliczania do czasu pracy kierowcy czynności takich jak
włożenie/wyjęcie
karty
kierowcy/wykresówki z/do tachografu oraz określenie kraju rozpoczęcia/zakończenia w
tachografie cyfrowym
 po co tworzyć ewidencję czasu pracy kierowców oraz przykład poprawnej ewidencji
 harmonogramy czasu pracy dla kierowców – czy trzeba je tworzyć?
 nieuzasadnione postoje kierowców – jak pominąć je przy rozliczaniu czasu pracy
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 rodzaje aktywności kierowcy zaliczane do czasu pracy
 przykłady prawidłowego rozliczenia kierowcy w oparciu o zapisy tachografu
 porównanie wysokości wypłaty wraz z dodatkami dla kierowcy zatrudnionego w różnych
systemach czasu pracy i różnych długościach okresu rozliczeniowego przy tej samej ilości
pracy
 indywidualny rozkład czasu pracy dla kierowcy - istota, korzyści, wprowadzenie w firmie
 wprowadzanie dłuższych okresów rozliczeniowych czasu pracy z zachowaniem wymogów
formalnych
 najczęstsze i najbardziej kosztowne błędy przy rozliczaniu czasu pracy kierowców
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW Z POZA UNII EUROPEJSKIEJ
 procedura zatrudniania obcokrajowców
 wymagane dokumenty
 zmiany w przepisach po 01.01.2017r.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
250,00 zł za osobę*
przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy
oferta ważna przy zgłoszeniu do dnia 16.11.2016r.

300,00 zł za osobę*
przy zgłoszeniu jednej osoby
oferta ważna przy zgłoszeniu do dnia 16.11.2016r.

300,00 zł za osobę*
przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy

350,00 zł za osobę*
przy zgłoszeniu jednej osoby
*wartości netto (+23% VAT)
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