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PRAWO PRACY 

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy 
 
 
 

TERMIN: 

20 luty 2017 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
DOM POLONII  
UL. Rynek Gł. 14 
CENA: 410 PLN 
PROMOCJA!!! 
310 PLN + 23% VAT 
DO 13.02.2017 
 

Cena obejmuje:  
- materiały szkoleniowe 
- certyfikat 
- przerwa kawowa, 
- lunch 
- upominek 
- wyjaśnienie wątpliwości 

 
INFORMACJA: 
Tel. (12) 378-91-80 
Tel. (12) 378-91-81 
biuro@galeriaszkolen.pl 
www.galeriaszkolen.pl 
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA  
PROSIMY PRZESŁAĆ:  
Fax.: (12) 378-91-82 
biuro@galeriaszkolen.pl 

PROWADZĄCY  – inspektor pracy, były pracownik  
i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany 
do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, 
biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, 
wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu  ośrodkach 
szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji 
naukowych z zakresu prawa pracy.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 

I. Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie stosowania 

przepisów prawa pracy oraz zasady kontroli prowadzonej przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy; 

 odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika; 

 protokół kontroli; 

 nakaz inspektora pracy, 

 wystąpienie inspektora pracy, 

 mandat za wykroczenie a wniosek o ukaranie do sądu, 

 odwołanie od decyzji, 

 obowiązki pracodawcy podczas kontroli PIP. 

II. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy. 

 wynagrodzenie za pracę, 

 zasady dokonywania potrąceń, 

 potrącenie z wierzytelności, 

 potrącenie z wynagrodzenia, 

 potrącanie należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

 ochrona z wynagrodzenia za pracę, 

 minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku, 

 stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych, obowiązująca od 

1 stycznia 2017 roku; 

 najniższe wynagrodzenie za pracę, 

 dodatki do wynagrodzenia, 

 wynagrodzenie chorobowe,  

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

13.02.2017 



ZAPRASZAMY 
 

 wynagrodzenie za urlop, 

 nowe zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, 

 premia nagroda, 

 jednakowe wynagrodzenia za jednakową pracę, 

 regulamin wynagradzania, 

 składniki wynagrodzenia, 

 obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,  

 zwolnienie się z pracy a zasady obliczania wynagrodzenia  

w danym miesiącu, w aspekcie okresu rozliczeniowego. 

 odprawy, 

 wybrane zagadnienia dotyczące zakładowych  

funduszów świadczeń socjalnych  

w aspekcie najnowszego orzecznictwa sądu najwyższego, 

 dodatkowe świadczenia pracodawcy a obowiązek podatkowy  

i obowiązek odprowadzania składki zus; 

 wybrane zagadnienie z zakresu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych. 

 

III. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 
 


