ЗАПРОШЕННЯ
Шановні Партнери!
Щиро запрошуємо Вас на Онлайн бізнес-захід: «Трудові відносини і трудові спори під час
воєнного стану. Законодавче регулювання, останні зміни і нововведення», який відбудеться 11
серпня 2022 р. о 10:00 – 13:30 (за київським часом).
Захід проводиться спільно Радою бізнес-омбудсмена, ГС «МТППУ», ЮК «Альянс Ратушняк і
Партнери», за сприяння Закордонного торговельного бюро у Києві АТ «Польська Агенція Інвестицій
і Торгівлі» та «Дія.Бізнес».
Анонс
Законодавче регулювання трудових відносин під час воєнного стану зазнало значних змін.
Останні зміни відбулись 19.07.2022 року із набранням чинності Законом України від 01.07.2022 №
2352-ІХ «Про внесення змін до законів України щодо оптимізації трудових відносин».
Проте, до цього часу у діяльності кожної Компанії залишаються відкритими питання, зокрема, як
оформити зміни у трудових відносинах чи оформити їх припинення для уникнення подальших спорів,
недопущення порушення законодавства та з урахуванням воєнного стану, складнощі в обміні
документами і т.д.
На заході ми обговоримо останні зміни у законодавстві, присвятимо увагу судовим спорам та скаргам.
Також згадаємо про загальні правила, вказані у КЗпП України, яких необхідно дотримуватись.
Кому буде цікаво: Керівникам, Власникам бізнесу, HR, кадровикам, бухгалтерії.
Під час бізнес-сніданку будуть висвітлені та обговоренні наступні питання:
- мобілізація працівників чи вступ до тероборони: припинення чи здійснення виплат (середній
заробіток);
- відсутність зв'язку з працівником;
- відпустки та їх особливості під час воєнного стану;
- дистанційна робота за кордоном;
- обмін електронними документами з працівником;
- простій і оплата простою;
- звільнення за ініціативи працівника та за ініціативи роботодавця;
- спір між роботодавцем і працівником;
- трудовий спір в суді під час воєнного стану;
- порушення у сфері трудових відносин: відповідальність або звільнення від відповідальності;
- та багато іншого.
Також під час зустрічі говоритимемо про найбільш розповсюджені предмети та тенденції
звернень до Ради бізнес-омбудсмена у сфері трудових відносин.
Всіх запрошуємо до участі та обговорення.

Про Раду бізнес-омбудсмена:
Рада бізнес-омбудсмена – консультативно-дорадчий орган при Кабінеті Міністрів, який покликаний
захищати законні інтереси бізнесу перед органами державної та місцевої влади. 20 травня 2022 року
Рада відзначила сьому річницю роботи в Україні. За весь час роботи установа отримала близько 11 000
звернень бізнесу та закрила понад 7000 справ. Станом на сьогодні Рада бізнес-омбудсмена запустила
#Helpline для українських підприємців — лінію підтримки бізнесу з метою допомогти адресувати
актуальні проблеми під час війни.
ПРОГРАМА:
10:00 – 10:25 Вступне слово від організаторів заходу
Кароль Кубіца, Керівник Закордонного Торговельного Бюро в Києві Польської Агенції Інвестицій і
Торгівлі (ТBD)
Ільяшенко Олександра - керівник центру Дія. Бізнес у Варшаві
10:25 – 11:20 Доповідач Олена Чорна, інспектор Ради бізнес-омбудсмена
11:20– 11:30 Запитання-відповіді. Дискусія.
11:30 – 12:00 Доповідач Володимир Ратушняк, адвокат, партнер юридичної компанії Альянс
Ратушняк і Партнери
12:00- 12:30 Доповідач Павлина Ратушняк, юрист, адвокат, юридичної компанії Альянс Ратушняк
і Партнери
12:30 – 13:30 Запитання та відповіді. Обговорення
Кінець зустрічі
Участь у заході безкоштовна
Мова: українська
Заявки приймаються до 10.08.2022.

Rejestracja pod linkiem:
Реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/3zUx8Bi

