Załącznik 1

Iławska Izba Gospodarcza w Iławie
Chamber of Commerce – Business and Regional Development Center
14-200 Iława, ul. Jana III Sobieskiego 37A
tel. /+48 89/ 648-57-51, fax. /+48 89/ 648-83-68
www.iig-ilawa.pl , e-mail: biuro@iig-ilawa.pl NIP 744-10-20-981

Iławska Izba Gospodarcza w Iławie

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam swój udział w szkoleniu:
„Zmiany w Kodeksie Pracy w 2017 i 2018 roku”

Termin

14-200 Iława, ul. Jana III Sobieskiego 37A
tel. (89) 648-63-34, fax (89) 648-83-68, www.iig-ilawa.pl , e-mail: biuro@iig-ilawa.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

22 maja 2018 r.

zaprasza na szkolenie:
„Zmiany w Kodeksie Pracy w 2017 i 2018 roku”

Imię i nazwisko uczestnika/ów:..........................................................................

Ramowy program szkolenia:

Data i miejsce urodzenia uczestnika/ów*:……………………………………

Nawiązywanie stosunku pracy
Zatrudnianie w ramach stosunku pracy i umów cywilnoprawnych
Zmiany w zatrudnianiu młodocianych
Rozwiązywanie umów o pracę
Ustanie stosunku pracy w pozostałych przypadkach
Uprawnienia stron stosunku pracy w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
Obowiązki pracownika i pracodawcy związane z ustaniem stosunku pracy
Wynagrodzenia za pracę
Urlopy wypoczynkowe (zmiana terminu do którego możliwe jest wykorzystywanie zaległego urlopu
wypoczynkowego)
Czas pracy
Wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia
Wybrane orzecznictwo Sądu Najwyższego
Zdaniem Inspekcji Pracy – najnowsze interpretacje PIP
Projektowane zmiany
Dyskusja.

PESEL*:……………………………………………………………………….
*- Dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEN. Iławska Iza Gospodarcza wpisana jest do ewidencji
niepublicznych szkół i placówek oświatowych (Nr 19/1/2001). Centrum Szkoleniowo -Doradcze przy IIG jest
podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej (REGON 281441700).

Nazwa i adres firmy: ..........................................................................................
.......................................................................................................…….............
NIP/REGON firmy: ....................................…...................................................

Wykładowca: Pan Piotr Piątkowski – doświadczony prawnik, współwłaściciel Kancelarii

tel./fax: ...................................………………………………………................

Prawnej Radców Prawnych w Olsztynie - specjalizującej się w sprawach z zakresu szeroko
pojętego prawa pracy.

e-mail i strona www firmy: ....................................…........................................

Terminy szkolenia: 22 maja 2018 r. (wtorek), godz.09.00-15.00,
zgłoszenia prosimy wysyłać najpóźniej 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia do godz.
11:00.
Miejsce szkolenia: klimatyzowana sala konferencyjna Izby, ul. Sobieskiego 37a, Iława
Cena brutto: 300 zł – członkowie Iławskiej Izby Gospodarczej, 350 zł – pozostali
uczestnicy
Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę, słodki poczęstunek
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniach prosimy przekazywać na konto Alior Bank 34 2490 0005
0000 4530 7404 9949 lub do kasy w siedzibie IIG w Iławie

Prosimy o pisemne potwierdzenie udziału w szkoleniu
na formularzu zgłoszenia (obok)

proszę przesłać faxem na numer 89 648 83 68
lub e-mailem biuro@iig-ilawa.pl

Zobowiązuję się do wpłaty należności z tytułu uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na 1
dzień przed ustalonym terminem szkolenia w wysokości brutto: 300 zł (członkowie IIG) /
350 zł (pozostali uczestnicy)**, przelewem na konto Alior Bank 34 2490 0005 0000
4530 7404 9949 z dopiskiem „Kodeks pracy 2018” lub gotówką w kasie Izby.
Sposób zapłaty:
 gotówka
 przelew

.......................................
czytelny podpis i pieczęć firmy
O rezygnacji ze szkolenia należy poinformować IIG w formie pisemnej najpóźniej na 1 dzień przed
rozpoczęciem szkolenia, w przeciwnym razie instytucja zostanie obciążona całym kosztem szkolenia.
** Niepotrzebne skreślić

