
 

 

 
Program szkolenia: ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW 

 CZAS PRACY 

 ZMIANY W PRAWIE PRACY 2020R. 

 

I. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Zmiany w prawie pracy 2019-2020r. 

 

1. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnianiem pracowników: 

- badania lekarskie (skierowania na badania lekarskie oraz konieczność wykonania badań w 

szczególnych przypadkach, orzeczenia lekarskie), 

- obowiązki pracodawcy związane z dopuszczeniem pracownika do pracy, 

- moment wydania informacji do umowy o pracę – stanowisko PIP i MRPiPS, 

- umowy o pracę (na okres próbny i czas określony w świetle zmian od 2016 roku i wyjaśnień 

MRPiPS). 

 

2. Dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia 

- porozumienie stron 

- dokumenty związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, 

- dokumenty związane z rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia 

- zasady skutecznego doręczania dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy 

- Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy 

 

3. Sporządzanie i wydawanie świadectwa pracy 

- treść świadectwa pracy od 07.09.2019 

- kary za niewypełnienie świadectwa pracy w części dotyczącej potrąceń z wynagrodzenia 

- wydanie świadectwa pracy po zmianach 

 

II. Pojęcie dokumentacji pracowniczej po 1 Stycznia 2019r. 

 

1. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych 

- Przechowywanie akt osobowych przez 50 lat 

- Przechowywanie akt osobowych                                                                             

- Zmiany formy prowadzenia akt osobowych                 

 

III. Czas pracy – z uwzględnieniem ostatnich zmian 

 

1. Zagadnienia ogólne - definicje dot. czasu pracy. 

2. Ustalania okresów rozliczeniowych - procedury wprowadzania zmian. 

3. Systemy czasu pracy – nowe zasady. 

4. Indywidualizacja czasu pracy pracownika, a ogólne zasady rozkładu czasu pracy obowiązujące w 

zakładzie pracy. 

5. Pojęcie doby pracowniczej – obowiązek stosowania przy rozliczaniu czasu pracy. 

6. Wyjścia prywatne – jak je ewidencjonować, kiedy można odpracować wyjście prywatne. 



 

 

 

IV. Zmiany kodeksu pracy 

 

1. Uzasadnienie zmian 

2. Ograniczenie rodzajów umów o pracę 

3. Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny 

4. Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony 

5. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

6. Zmiany dotyczące badań profilaktycznych u nowego pracodawcy 

7. Nowe wykroczenie w przepisach kodeksu pracy!!! 

 
 

WYKŁADOWCZYNI 

 

EWA BIELECKA - ekspert z zakresu prawa pracy, specjalista ds. doradztwa kadrowego 

i regulaminów pracy, doświadczony trener. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

 
CENA SZKOLENIA – 300 zł / osoba 

 
 
Cena szkolenia obejmuje: 
 

 wartość merytoryczną szkolenia (szkolenie 5H), 
 materiały szkoleniowe w formie tradycyjnej (tekstowej) oraz na płycie CD, 
 certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, 
 konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, 
 obsługa po szkoleniowa – w przypadku pytań pojawiających się po szkoleniu mogą 

Państwo skontaktować się z wykładowczynią 
 catering  

 
 
 Data i miejsce szkolenia: 
 
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego  
ul. 1 Maja 13/3 
63-800 Gostyń 
 
3 grudnia 2019r. - wtorek 
10.00 – 15.00  
 
Podczas szkolenia uczestnicy szczegółowo zapoznają się z omawianymi zagadnieniami. 
Podczas dyskusji zagadnienia szkoleniowe zostaną przełożone na realia pracy uczestników 
szkolenia. Każdy z uczestników szkolenia będzie miał okazję sprawdzić zdobyte umiejętności 
i uzyskać informację zwrotną zarówno ze strony pozostałych uczestników szkolenia 
jak i trenera.  


