SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
„WYMAGANIA DLA PRZEWOŹNIKÓW- CZYLI CO MUSISZ WIEDZIEĆ
ABY ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ FIRMĘ PRZED KONTROLĄ“
UPRAWNIENIA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY PO ZMIANACH W 2017 ROKU






jak optymalizować koszty zatrudnienia
obowiązkowa ewidencja godzin dla umów zlecenie
stawka godzinowa 13 zł w 2017 co dalej w następnych latach
legalność zatrudnienia vs znamiona umowy o pracę
zakres kontrony PIP

PŁACA MINIMALNA W UNII EUROPEJSKIEJ







warunki formalne : Milog , Loi Macron, Luxemburg , Austria, Włochy, Holandia , Belgia
jak właściwie poradzić sobie z wyliczeniem płac w poszczególnych krajach ?
kogo dotyczą poszczególne przepisy?
jaka przyszłość płac minimalnych w transporcie ?
jakie stanowisko przyjmuje Polska oraz jakie środki prawne uruchomi?
zgłaszanie pracowników do oddelegowania ( systemy teleinformatyczne)

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW






warunki formalne jakie trzeba spełnić ?
proces ubiegania się o pozwolenie na pracę ?
praca cudzoziemców zatrudnionych w Polsce ,a operacje transportowe wykonywane w UE.
jakie obostrzenia towarzyszą podczas wykonywania przewozów przez obcokrajowców?
jakie zmiany czekają przedsiębiorców chcących zatrudniać cudzoziemców?

USTAWA O MONITOROWANIU DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW







w stosunku do kogo ma zastosowanie ustawa ?
jakie produkty podlegają monitorowaniu?
kary dla przewoźnika oraz dla kierowcy za nieprzestrzeganie wytycznych.
jak wygląda proces zgłoszeniowy?
jak będzie wyglądać przyszłość monitorowania przewozów i jak się na nią przygotować ?
system lokalizacji - lokalizator i zewnętrzny system lokalizacji
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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 05.10.2017r.

300,00 zł za osobę*
przy zgłoszeniu jednej osoby
oferta ważna przy zgłoszeniu do dnia 05.10.2017r.

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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