
 

  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 
 
 
 

 
 

RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU 
 

TERMIN: 

30 czerwiec 2017 r.  
godz. 10:00 
MIEJSCE: 
KATOWICE 
INTER - PRODRYN 
ul. Moniuszki 7 
CENA: 420 PLN 
PROMOCJA!!! 
320 PLN + 23% VAT 
DO 23.06.2017 
 

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  –  radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada 
doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej 
przedsiębiorców, spółek prawa handlowego z zakresu prawa 
gospodarczego, cywilnego, prawa pracy.  
 

PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Zasada niedyskryminowania w zatrudnieniu oraz  aspekty 
prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. 

a) Zakres regulacji, 

b) Równe traktowanie a dyskryminacja, 

c) Relacja art. 183a KP względem art. 112 oraz 113 KP, 

d) Dyskryminacja w zatrudnieniu, 

e) Dyskryminacja bezpośrednia, 

f) Dyskryminacja pośrednia, 

g) Podżeganie i polecenie dyskryminacji, 

h) Molestowanie. 

2. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu.  

a) Skutek dyskryminacyjnego działania pracodawcy, 

b) Przykładowe pola dyskryminacyjne: na etapie nawiązywania  
i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, 
awansowania, dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, 

c) Różnicowanie niebędące dyskryminacją, 

d) Dopuszczalne różnicowanie ze względu na wyznanie. 

3. Dyskryminacja związana z rekrutacją i obowiązki pracodawcy 
na etapie rekrutacji pracowników.  

a) Rzeczywiste i determinujące wymagania zawodowe, 

b) Działania wyrównawcze (zwane także czasami dyskryminacją 
pozytywną), 

c) Przyznanie specjalnych uprawnień w ubieganiu się o zatrudnienie 
w administracji publicznej osobom z niepełnosprawnością. 

UPOMINEK DLA  
KAŻDEGO 

UCZESTNIKA 

PROMOCJA  
DLA ZGŁOSZEŃ DO 

23.06.2017 
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4. Równe traktowanie w zakresie wynagradzania. 

a) Zasada jednakowego wynagradzania, 

b) Zakres podmiotowy obowiązku niedyskryminacji, 

c) Praca jednakowa a praca jednakowej wartości, 

d) Różnice pomiędzy premią, a nagrodą oraz nierówne traktowanie  
w zakresie premiowania i przyznawania nagród. 

5. Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu w zakładzie pracy  
i metody dla zachowania zasady równości w zakładzie pracy.  

a) Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego, 

b) Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej  
w zakładzie pracy, 

c) Pisemna procedura wewnętrzna, 

d) Szkolenia pracowników, 

e) Komisja ds. relacji pracowniczych (anymobbingowa), 

f) Diagnoza i okresowe audyty, 

g) System anonimowych zgłoszeń, 

h) Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania 
skarg. 

6. Skutki naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 

a) Podmiot odpowiedzialności, 

b) Podstawa odpowiedzialności pracodawcy, 

c) Przesłanki i zasady odpowiedzialności, 

d) Rozkład ciężaru dowodu, 

e) Charakter odszkodowania, 

f) Zrzeczenie się roszczeń przez pracownika, 

g) Zbieg roszczeń, 

h) Przedawnienie. 

7. Ochrona pracownika korzystającego z zasady równego 
traktowania w zatrudnieniu. 

8. Dyskusja. 

 

 

Powyższy temat możemy również zrealizować w formie szkolenia zamkniętego 


