
Epidemia koronawirusa wprowadziła ogromne zmiany w wielu branżach,
zarówno w kwestiach  biznesowych, jak i w samej organizacji pracy. Część
firm rozpoczęła powroty do biur, kolejna część przygotowuje się do tego,
jednak system pracy, który jest przed nami, znacząco będzie różnił się od
tego sprzed rozpowszechnienia się COVID-19.

procedury BHP w dobie epidemii COVID-19
bezpieczna praca zdalna
ochrona danych osobowych i innych danych wrażliwych w dobie pracy
zdalnej
bezpieczny powrót do pracy stacjonarnej 

Pakiet
Bezpieczny pracownik, bezpieczny

pracodawca, bezpieczna praca

Jak dobrze zarządzać firmą w nowej rzeczywistości? Jak przygotować
organizacje i pracowników do bezpiecznego powrotu?

W MDDP analizujemy, informujemy na bieżąco i doradzamy naszym
klientom.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?



MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi
doradcze w zakresie podatków, prawa, business consultingu, finansów,
outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz szkoleń
i konferencji. Zatrudniamy 500 osób w 5 biurach w Polsce,
współpracujemy z czołowymi europejskimi firmami doradczymi, świadcząc
najwyższej jakości usługi z uwzględnieniem aspektów międzynarodowych,
a wśród naszych klientów są wiodące koncerny międzynarodowe
oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów gospodarki.

pakiety świadczeń dla pracowników wykonujących pracę zdalną lub
powracających do pracy (np. zapomogi losowe, wyższe diety, refundacja
kosztów pracy zdalnej, świadczenia BHP, opieka medyczna, testy
covidowe i na przeciwciała, transport do zakładu pracy) świadczenia ze
środków Funduszu Socjalnego i innych funduszy – wsparcie w zakresie
analizy  obciążeń (PIT, CIT, VAT i ZUS)
świadczenia na rzecz współpracowników (umowy cywilnoprawne,
współpracownicy B2B)
identyfikacja konsekwencji podatkowych dla spółki i współpracowników
hotline pracowniczy - bieżące kwestie, które budzą wątpliwości
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