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PRAWO PRACY w 2016r. 
nowe zasady zawierania umów o pracę od 1 września 2016r.,  zapoznanie z regulaminem pracy, proponowane zmiany w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i wykazie prac wzbronionych kobietom, stawka godzinowa przy umowie zlecenie, najnowsze wyroki sądu i stanowiska PIP 
 
 
 

TERMIN: 
10 październik 2016 r.  godz. 10:00 
MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII UL. Rynek Gł. 14 
CENA: 410 PLN PROMOCJA!!! 310 PLN + 23% VAT DO 03.10.2016 
 

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: 
1. Zmiany kodeksu pracy ustawą z dnia 13 maja 2016 roku, 

obowiązujące od 1 września 2016 roku, w zakresie zawierania 
umów o pracę oraz potwierdzania umowy na piśmie. 

2. Nowe zasady zapoznawania pracowników z regulaminem 
pracy. 

3. Zmiany kodeksu pracy ustawą z dnia 22 czerwca 2016 roku, 
obowiązujące od 3 sierpnia 2016 roku, w zakresie ochrony 
pracy kobiet. 

4. Weryfikacja regulaminów pracy w zakresie wykazu prac 
wzbronionych kobietom.  

5. Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wprowadzone 
ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku, obowiązujące od 1 stycznia 
2016 roku. 

6. Dodatek za pracę w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie 
za pracę. 

7. Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę. 

UPOMINEK DLA  KAŻDEGO UCZESTNIKA 
PROMOCJA  DLA ZGŁOSZEŃ DO 03.10.2016 
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8. Minimalne wynagrodzenie godzinowe przy umowie zlecenie. 
9. Ustalanie wynagrodzenia przy umowach zlecenia. 
10. Wypełnianie wniosków i obligatoryjna treść wniosków o 

udzielanie urlopów związanych z rodzicielstwem. 
11. Treść wniosków o przerwanie urlopów. 
12. Obligatoryjna treść wniosków o łączenie urlopów z pracą. 
13. Nowe rozporządzenie Ministra Pracy dotyczące dokumentacji 

związanej z rodzicielstwem, obowiązujące od 2 stycznia 2016 
roku. 

14. Zmiany w urlopach macierzyńskich i urlopach rodzicielskich od 
2 stycznia 2016 roku. 

15. Jak w praktyce udzielać urlopów związanych z rodzicielstwem. 
16. Nowe urlopy ojcowskie, wykorzystanie do ukończenia przez 

dziecko 2 roku życia.  
17. Dzielenie urlopu ojcowskiego na części. 
18. Nowe zasady udzielania urlopów wychowawczych. 
19. Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie dla osób niebędących 

pracownikami. 
20. Nowe zasady wykorzystywania opieki nad dzieckiem do lat 14. 
21. Opieka udzielana na dni lub na godziny, wg wniosku 

pracownika. 
22. Nowe zasady zawierania umów terminowych, obowiązujące od 

22 lutego 2016 roku. 
23. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny. 
24. Ograniczenie do 3 umów na czas określony, zawieranych 

maksymalnie na 33 miesiące. 
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25. Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony. 
26. Zmiany w zakresie wypowiadania umowy na zastępstwo. 
27. Zasady stosowania porozumienia zmieniającego okres trwania 

umowy terminowej. 
28. Kiedy umowa na czas określony może przekroczyć 33 

miesiące. 
29. Powiadamianie PIP o zawarciu umowy na czas określony. 
30. Nowe zasady zwalniania pracownika z obowiązku świadczenia 

pracy w okresie wypowiedzenia. 
31. Jak aktualnie najkorzystniej zawrzeć umowę na czas określony. 
32. Zastosowanie nowych przepisów do umów aktualnie 

obowiązujących. 
33. Jak stosować przepisy przejściowe w zakresie umów 

terminowych. Co z umowami trwającymi w dniu wejścia w życie 
ustawy.  

34. Treść umowy o pracę i najkorzystniejsze dla pracodawcy 
formułowanie jej postanowień. 

35. Prawidłowe sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia 
w aspekcie nowych okresów wypowiedzenia.  

36. Kontrola ZUS w zakresie należności z tytułu podróży 
służbowych, kiedy można płacić dietę, a kiedy należy dokonać 
zmiany miejsca wykonywania pracy. 

37. Dokumenty, jakich może żądać pracodawca od pracownika oraz 
od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.  

38. Pytania i odpowiedzi. 
 

 

  


