
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH -

6 czerwca 2017, godz. 9:30
KSP Legal & Tax Advice
ul. Chorzowska 150, Katowice

Tematem spotkania będą , które zaczną zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
obowiązywać   Podczas spotkania omówimy praktyczne aspekty zmian oraz nowy katalog od 1 czerwca 2017 r.
wykroczeń związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych.

Spotkanie poprowadzą radca prawny oraz . Szacujemy, że spotkanie potrwa Maciej Pietrzycki Kamil Kozioł
około 2 godzin i będzie doskonałą okazją do zasięgnięcia opinii specjalistów w indywidualnych sprawach. 
Prosimy o przesyłanie do nas pytań i zagadnień, których omówienie szczególnie by Państwa  interesowało. 
Na spotkanie zapraszamy pracodawców i ich przedstawicieli, dyrektorów i pracowników działów HR.

Informacje organizacyjne:
ź Seminarium prowadzone będzie w języku polskim.
ź Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.
ź Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
ź Zastrzegamy sobie prawo odmowy uczestnictwa osobom z firm prawniczych, doradczych i audytorskich.
ź RSVP do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o przesłanie formularza rejestracyjnego na adres: malgorzata.popek@ksplegal.pl

KSP T.Srokosz i Wspólnicy Sp.k
Chorzowska 150, 40-101 Katowice | www. ksplegal.pl | T: +48 32 731 68 50 | E: kancelaria@ksplegal.pl

  zmiany w ustawie od 1 czerwca 2017

1. Nowe ograniczenia w powierzaniu pracy tymczasowej.
2. Limity czasowe zatrudnienia pracowników tymczasowych.
3. Prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową.
4. Uprawnienia związane z ochroną macierzyństwa pracowników tymczasowych.
5. Współdziałanie pracodawcy-użytkownika i agencji w sferze wynagrodzeń.
6. Pozostałe zmiany.
7. Organy kontrolne i ich uprawnienia.
8. Sankcje wykroczeniowe dla pracodawcy-użytkownika.

AGENDA
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Formularz zgłoszeniowy

Bazwa firmy: 

 

 

kod pocztowy: 

 

 

miasto: ulica i numer: 

e-mail: 

 

 

tel. faks. tel. kom. 

 

Imię i nazwisko: 

Stanowisko: 

 

 
 

nazwa firmy:
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