SZKOLENIE
„ „NOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

PRAWO PRACY W 2019 ROKU

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE:
24.01.2019 r. w Katowicach, ul. Żeliwna 38 budynek 2, piętro 4, sala C;
godz. 10:00 - 15:00

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
CZĘŚĆ I
✓ Papierowa lub elektroniczna forma dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej).
✓ Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych.
✓ Wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji w przypadku gdy prowadzone jest postępowanie
i pracodawca jest stroną tego postępowania.
✓ Ponowne zatrudnienie pracownika a okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.
✓ Informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu
stosunku pracy.
CZĘŚĆ II
✓ Obowiązek zniszczenia dokumentacji.
✓ Zmiana postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
✓ Wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej.
✓ Prawo do odbioru dokumentacji.
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✓ Obowiązek wydania kopii dokumentacji pracowniczej.
CZĘŚĆ III
✓ Cztery części akt osobowych.
✓ Ewidencja czasu pracy po 1 stycznia 2019 r.
✓ Monitoring w miejscu pracy.
✓ Zasada wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy.
✓ Akta osobowe - lista kontrolna.
✓ Wzory dokumentów - wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
wzór informacji wydawanej pracownikowi ze świadectwem pracy.
CZĘŚĆ IV
✓ Konsultacje z wykładowcą.

KOSZTY UCZESTNICTWA W SZKOLENIU:
400,00 zł za osobę*
350,00 zł za osobę* przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej firmy
*wartości netto (+23% VAT)
Dla firm zajmujących się usługowym rozliczaniem czasu pracy kierowców cena szkolenia wynosi 1500,00 zł
za osobę*
Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm nie tylko transportowych ale i osób zarządzających, dla działów
kadrowo- płacowych oraz biur rachunkowych.
Cena szkolenia obejmuje przerwy kawowe, materiały szkoleniowe, wzory dokumentów, certyfikat
uczestnictwa w szkoleniu oraz darmowy parking.
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