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PRAWO PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH W 2017 R. 

18 SIERPNIA 2017 R., BYDGOSZCZ  

 

Adresaci: Sekretarze, pracownicy działów kadr, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych.  

Szkolenie również skierowane jest do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, 

kierowników. 

 

Korzyści: 

 

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień 

dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem 

najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów 

kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako 

rażące i za które grożą sankcje karne. Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego 

doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał 

możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki 

czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy. 

 

Prowadzący:  

 

Wieloletni praktyk, główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony  

i ceniony trener, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca w zakresie prawa pracy. Ukończyła studia 

podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadziła szkolenia dla sektora publicznego  

i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych „Kadry i płace” na Uniwersytecie Łódzkim. 

 

Program:  

 

1. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę 

1.1. Treść ogłoszenia o pracę 

1.2. Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady 

1.3. Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika 

2. Nawiązanie stosunku pracy 

3. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników 

3.1. Badania wstępne – kiedy pracodawca ma obowiązek wysłania kandydata do pracy na badania  

wstępne, czy można je wykonać w dowolnej jednostce medycyny pracy? 

3.2. Informacja o warunkach zatrudnienia 

4. Umowa o pracę 

4.1. Zasady zawierania umów na okres próbny 

4.2. Ograniczenia dotyczące zawierania umów na czas określony – maksymalna ilość umów na 

czas określony, czas ich trwania, okresy wypowiadania, dopuszczalność wypowiadania 

4.3. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

4.4. Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę? 

4.5. Rodzaje umów o pracę 

4.6. Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy 

4.7. Termin na zawarcie umowy z pracownikiem 

5. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy – najczęściej 

popełniane błędy przy dokumentacji pracowniczej 
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6. Urlop wypoczynkowy 

6.1. Nabycie prawa do urlopu 

6.2.Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia 

6.3. Urlop proporcjonalny 

6.4. Udzielanie urlopu na część dnia 

6.5. Urlop zaległy 

6.6. Urlop na żądanie 

6.7. Urlopy okolicznościowe 

7. Rozwiązanie stosunku pracy 

7.1. Ochrona stosunku pracy 

7.2. Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę 

7.3. Okresy wypowiedzenia 

7.4. Wygaśnięcie umowy o pracę  

7.5. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę 

7.6. Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy? 

7.7. Świadectwo pracy – nowe zasady wystawiania świadectwa pracy i nowy wzór świadectwa 

pracy 

8. Zgon pracownika – obowiązki pracodawcy 

 9. Pytania i dyskusja 
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W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Działem szkoleń: 52 321 18 90, szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl 

 

Godziny 

szkolenia: 
 

Miejsce 

szkolenia:  

 

 

Cena*:   

 

 

 

 

 

Uwaga! 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

10.00 - 15:00 

 

BYDGOSZCZ - Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C  

(Budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej - II piętro - wejście od Technikum Kolejowego)  

Bezpłatny parking na terenie obiektu.  5 min od Dworca PKP Bydgoszcz Główna. 

 

305 zł  przy zgłoszeniu do 11 sierpnia br.   

(cena uwzględnia rabat w wysokości 10% od ceny podstawowej za szkolenie wynoszącej 339 zł)  

W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe oraz lunch. 

Szkolenie zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. 

 

RABATY OD CENY PODSTAWOWEJ WYNOSZĄCEJ 339 ZŁ:  

Rabaty 

nie 

łączą 

się. 

10% dla uczestników zgłoszonych na 7 dni przed terminem szkolenia. 

10% dla uczestników z tej samej instytucji za drugą i kolejne osoby zgłoszone  

na to samo szkolenie niezależnie od terminu zgłoszenia. 

10% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Konwencie Wójtów. 

15% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach. 
 

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 SIERPNIA  w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na 

adres mailowy: zgloszenia@bydgoszcz-frdl.pl lub faksem na numer 52 321 18 92. 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

PRAWO PRACY PO ZMIANACH... 

18/08//1/P 

Nazwa Instytucji 

/Firmy (dane do FV): 

Adres: 

e-mail: NIP: 

tel./fax. Ilość osób zgłaszanych: 

Imiona  

i nazwiska 

uczestników: 

1. e-mail: 

2. e-mail: 

3. e-mail: 

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 

działalności szkoleniowej Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL. 

 

UWAGA – prosimy o zaznaczenie!!! 

Oświadczam, że udział w szkoleniu jest dla uczestnika/ów kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub przynajmniej w 70%   

ze środków publicznych (właściwe podkreślić) TAK / NIE 

 

Płatność po szkoleniu – przelewem po otrzymaniu FV. 
 

Informacja o realizacji szkolenia przekazywana jest mailowo. 
 

W przypadku odwołania szkolenia poinformujemy Państwa o telefonicznie najpóźniej dwa dni przed terminem. 
 

Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest w formie pisemnej do dwóch dni przed jego terminem, jej brak spowoduje obciążenie Państwa 

100% kosztów ogólnych.  
 

Data:                                                                         Podpis: 

   

Szkolenia 

realizujemy 

również w formie 

zamkniętej. 

Zapytania 

prosimy przesyłać 

na adres: 

szkolenia@ 

bydgoszcz-frdl.pl 
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