ZAPROSZENIE
Starosta Wolsztyński,
Wolsztyńska Izba Gospodarcza wspólnie z Polską Fundacją Przedsiębiorczości
w Szczecinie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu

„PRAWO PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM –
PROFILOWANE SZKOLENIE DLA
PRACODAWCÓW – CZĘŚĆ III”
Celem jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami Prawa pracy
od strony praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji spornych, które najczęściej
rozpatrywane są przez Sądy pracy. Podczas szkolenia uczestnicy poznają skuteczne narzędzia
pozwalające na zabezpieczenie interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody
egzekwowania obowiązujących przepisów. Podczas szkolenia omówione zostaną także ostatnie
zmiany w przepisach.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur
rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się ze stosowaniem
prawa pracy.
Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej ze stosowaniem
podstawowych instytucji Prawa pracy, nauczą się jak należy interpretować sporne przepisy, jak
zabezpieczyć materiał dowodowy na wypadek ewentualnych sporów na gruncie Prawa pracy,
a nadto w jaki sposób tworzyć dokumentację towarzyszącą umowie o pracę i umowom
cywilnoprawnym. W trakcie szkolenia uczestnicy będą również rozwiązywać rozmaite stany
faktyczne zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach umów
i dokumentów.
Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – radca prawny wpisany na listę radców prawnych
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prowadzi Kancelarię Prawną
i Tłumaczeń, w ramach której świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej zarówno podmiotów
gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej. Specjalizuje się w prawie pracy,
prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. W ramach świadczonych usług
bardzo często reprezentuje zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach przed Sądem
pracy. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego
w Szczecinie, opiekun merytoryczny oraz wykładowca wiodący na kierunku „Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych”, wykładowca prawa gospodarczego oraz prawa pracy na prestiżowych
kierunkach MBA. Wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
trener z wieloletnim
doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania
skomplikowanych zagadnień prawnych.
Podczas spotkania uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych, a po szkoleniu –
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu. Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY! Warunkiem
udziału jest przesłanie karty zgłoszeniowej. Ilość miejsc w spotkaniu ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku, 24.09.2015r.
Szkolenie odbędzie się:

we wtorek, 29 września 2015r. w Wolsztynie:
sala sesyjna Starostwa Powiatowego, ul. 5 Stycznia 5

godz. 09:00 – 16:00

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel.

068/384 56 29.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
Polska Fundacja Przedsiębiorczości w Szczecinie
Wolsztyńska Izba Gospodarcza

