
 
  

 
 

 

ZAPRASZAMY 

  
 
 

 
USTANIE STOSUNKU PRACY  

Zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy 
 

 
 
 

TERMIN: 

5 marzec 2020 r.  
godz. 10:00 

MIEJSCE: 
KRAKÓW 
HOTEL WYSPIAŃSKI 
UL. Westerplatte 15 
CENA: 480 PLN 
PROMOCJA!!! 
380 PLN + 23% VAT 
DO 27.02.2020 
 

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: 
 
 

Ustanie stosunku pracy. Zasady wydawania i wypełniania 

świadectw pracy. 

1. Wygaśnięcie stosunku pracy, 

2. Tryby rozwiązywania stosunku pracy, 

3. Rodzaje czynności prawnych, 

4. Skuteczność czynności prawnych, 

5. Składanie oświadczeń woli, 

6. Wypowiedzenie umowy o pracę, 

7. Wypowiadanie umów na czas określony,  

8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, 

9. Porozumienie stron, 

10. Okres wypowiedzenia, 

11. Termin wypowiedzenia, 

12. Zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy  

w okresie wypowiedzenia, 

13. Sporządzanie pism rozwiązujących stosunek pracy, 

14. Przyczyna rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy, 

15. Konsultacje związkowe, 

16. Ogólna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, 

17. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn 

niezawinionych przez pracownika, 

18. Kryteria doboru pracowników do zwolnień z przyczyn niedotyczących 

pracowników, 

19. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika wobec 

pracodawcy, 
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20. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec 

pracownika, 

21. Roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym  

z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę, 

22. Terminy odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania bez 

wypowiedzenia, 

23. Roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub 

niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia, 

24. Zwolnienie indywidualne, 

25. Zwolnienie grupowe, 

26. Przyczyny niedotyczące pracowników, 

27. Zakres zastosowania ustawy, 

28. Porozumienie pracodawcy i organizacji związkowych, konsultacja 

zamiaru wypowiedzenia umowy, 

29. Odprawa pieniężna, 

30. Zbieg prawa do odprawy, 

31. Wymagalność świadczenia, 

32. Obowiązek ponownego zatrudnienia; 

33. Wydawanie świadectwa pracy, 

34. Treść świadectwa pracy, 

35. Procedura sprostowania świadectwa pracy. 

36. Odpowiedzi na pytania, konsultacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                            


