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Nazwa kursu* 
 

ZNOWELIZOWANY KODEKS PRACY   

W ORZECZNICTWIE POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy 
 

Cel szkolenia 
Nabycie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym stosowanie 
znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy w praktyce Urzędów Pracy, omówienie  
i wyjaśnienie zmian, praktyczne przykłady stosowania przepisów KP w orzecznictwie 
Powiatowych Urzędów Pracy.  

Tematyka 
 

1. Zasady prawa pracy 

2. Umowa o pracę:  

 podział i rodzaje umów o pracę, 

 treść i forma umowy o pracę, 

3. Zmiana treści stosunku pracy:  

 porozumienie zmieniające, 

 wypowiedzenie zmieniające, 

 czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy. 

4. Ustanie stosunku pracy:  

 rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez 

wypowiedzenia (np. ,,dyscyplinarka”), 

 wygaśnięcie stosunku pracy, 

 uprawnienia związane z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem 

rozwiązaniem stosunku pracy, 

 treść świadectwa pracy (elementy obligatoryjne i fakultatywne), 

 zwolnienia grupowe. 

5. Wymogi formalne i merytoryczne świadectwa pracy:  

 termin wydania świadectwa pracy, 

 sprzeciw od świadectwa pracy 

 postepowanie przed sądem i przedawnienie roszczeń. 

6. Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy: 

 zmiany w zakresie uprawnień pracownika – rodzica, 

 zmiany w zakresie urlopów pracowniczych. 

7. Elementy europejskiego prawa pracy oraz prawa pracy państw członkowskich 

mające wpływ na powstanie uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia: 

-    wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy 

-    wykonywanie pracy na podstawie innych stosunków prawnych 

-    samozatrudnienie 

-    okresy zatrudnienia, a okresy ubezpieczenia 

-    odmienność sytuacji osób świadczących pracę na podstawie różnych 

stosunków prawnych 

-    wpływ wykonywania pracy na podstawie różnych stosunków prawnych na 

powstanie uprawnień do świadczeń z tytułu bezrobocia 

-   dokumenty potwierdzające okresy zaliczane 

8. Kazusy i Pytania 
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Prowadzący 
Małgorzata Myćka - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie  oraz studiów podyplomowych na kierunku psychologia i 
pedagogika Politechniki Krakowskiej. Doświadczony prawnik i długoletni pracownik – 
praktyk publicznych służb zatrudnienia. Od 2005r. trener regularnie prowadzący 
zajęcia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia. Wykładowca na studiach 
podyplomowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedmiotów z zakresu 
prawa pracy i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, indywidualne 
konsultacje telefoniczne/mailowe do 14 dni po szkoleniu, materiały szkoleniowe w 
wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia 
 

Termin szkolenia 
 

26 października  2021r.  godz. 9.00 /dostępne inne terminy 
 

Cena** 350 zł/osoba   

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów 
szkoleniowych, a w trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za 
pomocą łącza internetowego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji 
szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do komputerów wyposażonych w 
głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe. 

 


