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Wybrane zagadnienia prawa pracy w tym najbliższe planowane duże zmiany przepisów od sierpnia 2022 r. 

 (szerokie omówienie) ⎯  Białystok, 20.06.2022 r.  ⎯ 

 
 

TERMIN SZKOLENIA:   20 czerwca 2022 r. godz. 9:30-15:00  

MIEJSCE SZKOLENIA:   Białystok, Hotel Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97 

Koszt uczestnictwa:   450 zł / os. Netto  
Rabat 15 zł za osobę przy zgłoszeniu co najmniej dwóch uczestników. 

Uwaga!  Nadchodzą duże zmiany w prawie pracy!  

Szkolenie poświęcone będzie przedstawieniu najistotniejszych regulacji prawa pracy dotyczących 
nawiązania i ustania stosunku pracy, dokumentacji pracowniczej, urlopów wypoczynkowych i innych 
zwolnień pracownika od pracy, pracy zdalnej,  wynagrodzenia za pracę, zakazu handlu w niedziele 
i święta. Ponadto szczególna uwaga  poświęcona będzie najnowszym, w tym planowanym,  
nowelizacjom przepisów prawnej ochrony (w zakresie pracy zdalnej, kontroli stanu trzeźwości 
pracowników i zleceniobiorców oraz umów o pracę, urlopów rodzicielskich, ojcowskich, 
opiekuńczych, czasu pracy i zwolnień od pracy w związku z implementacją dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1152 i nr 2019/1158) do odpowiednio 1 i 2 sierpnia 2022 r. 

W czasie szkolenia będą przedstawione tak obowiązujące, w tym znowelizowane w ostatnich latach, 
jak i projektowane regulacje prawnej ochrony pracy oraz ich praktyczne konsekwencje,  w oparciu 
o orzeczenia sądowe i interpretacje urzędowe (PIP, MRPiPS, ZUS, UODO). 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE: dr Karol Łapiński 

• przedstawiciel instytucji kontrolnych w zakresie prawa pracy, praktyk z wieloletnim 

doświadczeniem; 

• wykładowca i trener na specjalistycznych wykładach i szkoleniach poświęconych 

zagadnieniom prawnej ochrony pracy; 

• autor wielu opinii, opracowań i artykułów poświęconych problematyce prawa pracy; 

• specjalizuje się w zakresie regulacji prawnych dotyczących mi.in. stosunku pracy, czasu pracy 

oraz wynagrodzenia za pracę w podmiotach reprezentujących różne działy gospodarki 

(w tym administracja publiczna, działalność lecznicza, przemysł, handel, usługi). 

 

 

Wybrane zagadnienia prawa pracy w tym najbliższe 
planowane duże zmiany przepisów od sierpnia 2022 r. 

(szerokie omówienie) 

Szkolenie stacjonarne 

http://www.owal.edu.pl/
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PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Nawiązanie i ustanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę w 2022 r. 
 

• Ograniczenia w zawieraniu umowy o pracę na czas określony i umowy „na czas zastępstwa”. 

• Forma zawarcia umowy o pracę. 

• Termin potwierdzenia na piśmie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. 

• Zawieszenie tzw. fikcji doręczeń w stosunkach pracy. Jak skutecznie doręczyć korespondencję 
pracownikowi podczas nieobowiązywania skuteczności dwukrotnego awizowania przesyłki? 

• Forma pisemna, elektroniczna i dokumentowa rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem 
lub bez wypowiedzenia? 

• W jakim terminie należy wydać pracownikowi świadectwo pracy? 

• Termin złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy i wystąpienia do sądu pracy z żądaniem 
jego sprostowania. 

• Określenie w świadectwie pracy wymaganych informacji, w tym dotyczących: rodzaju pracy 
wykonywanej przez pracownika, wymiaru czasu pracy, trybu i  podstawy prawnej rozwiązania 
stosunku pracy, urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego  

• i wychowawczego, korzystania przez pracownika ze zwolnienia, o którym mowa w art. 188 KP. 

• Błędy w treści świadectw pracy. 

• Wykroczenia związane z nie potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę oraz  
nieterminowym wydaniem świadectwa pracy. 

• Projekt nowych regulacji dotyczących kontroli przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników 
i zleceniobiorców.  

 
2. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej, w tym w zakresie czasu pracy. 

 

• Części składowe dokumentacji pracowniczej. 

• Czy można prowadzić części dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach?   

• Kiedy dokumentacja pracownicza podlega 10-letniej, a kiedy 50-letniej archiwizacji? 

• W jakich sytuacjach należy założyć nowe akta osobowe dla pracownika zatrudnionego przed 
01.01.2019 r.? 

• Odrębne prowadzenie dokumentacji pracowniczej każdego pracownika. 

• Wykroczenia związane z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji pracowniczej. 

• Co składa się na dokumentację dotyczącą czasu pracy. 

• Ewidencja czasu pracy a ewidencja czynności wykonywanych zdalnie. 

• Harmonogramy czasu pracy. 

• Listy obecności pracowników i inne sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy.  

• Ewidencja czasu pracy i listy obecności a praca zdalna. 

• Możliwość prowadzenia książek wyjść prywatnych i służbowych. 

• Listy wynagrodzeń i karty wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze. 

• Dokumentacja związana z korzystaniem z urlopów wypoczynkowych w czasie epidemii oraz  

• z innymi uprawnieniami i obowiązkami pracowniczymi. 
 

3. Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia pracownika od pracy w 2022 r. 
 

• Czy w 2022 roku można zobowiązać pracownika do wykorzystania „urlopu bieżącego” i „urlopu 
zaległego” z powodu Covid -19? 

• Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu? 

http://www.owal.edu.pl/
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• Sytuacje, w których pracownik może decydować o terminie wykorzystania urlopu. 

• Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w związku przedstawieniem dokumentów dotyczących 
stażu pracy z opóźnieniem. 

• Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy i inne urlopy związane z rodzicielstwem. 

• Jak często odbierać od pracowników oświadczenia dotyczące korzystania z uprawnień związanych 
z rodzicielstwem? 

• Długość okresu korzystania przez pracownicę z przerwy na karmienie dziecka. 

• Urlop wypoczynkowy pracownika podczas kwarantanny i izolacji? 
 

4. Praca zdalna, wynagrodzenie za pracę oraz zakaz handlu w niedziele i święta. 
 

• Warunki wykonywania pracy zdalnej. 

• Dopuszczalność pracy (w tym zdalnej) w trakcie kwarantanny i izolacji. 

• Główne założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy dotyczącej pracy zdalnej (w tym warunki pracy 
zdalnej, rozliczenia kosztów pracy zdalnej, kontrola pracownika w miejscu pracy). 

• Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład minimalnego wynagrodzenia?  

• Czy w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia należy „aneksować” umowy o pracę? 

• Potrącenia i egzekucja z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych związanych  

• z pracą. 

• Odpowiedzialność wykroczeniowa od 01.12.2020 r. z tytułu niezgodnego z prawem zatrudnienia 
pracownika będącego dłużnikiem alimentacyjnym. 

• Zwolnienia podatkowe przy świadczeniach socjalnych w 2022 roku. 

• Nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. 
 

5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w związku  
z wdrożeniem dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1152 i nr 2019/1158. 
 

• Rozszerzenie zakresu informacji o dodatkowych warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 KP). 

• Nowe długości umów na okres próbny? Kiedy będzie można wydłużyć okres próbny i ponownie 
zawrzeć taką umowę z tym samym pracownikiem? 

• Prawo pracownika do równoległego zatrudnienia u innego pracodawcy. 

• Wniosek pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy o zmianę formy zatrudnienia na bardziej 
przewidywalną lub bezpieczniejszą; jego znaczenie i obowiązki pracodawcy. 

• Prawa pracownika do nieodpłatnego i wliczanego do czasu pracy szkolenia niezbędnego 
do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku. 

• Wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, 
konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się przez pracownika o przywrócenie do pracy. 

• Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego; nieprzenoszalna część tego urlopu w wymiarze 
do 9 tygodni dla każdego z rodziców. 

• Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za czas wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. 

• Skrócenie okresu, w którym można korzystać z urlopu ojcowskiego. 

• Wprowadzenie urlopu opiekuńczego – w wymiarze do 5 dni w roku kalendarzowym. 

• Wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych 
spowodowanych chorobą lub wypadkiem. 

• Poszerzenie możliwości stosowania elastycznej organizacji pracy (ruchomy, indywidualny czas pracy 
i przerywany czas pracy) w przypadku rodziców opiekujących się dzieckiem do 8 lat oraz opiekunów 
zapewniającym konieczną opiekę innym osobom. 

• Dodatkowa ochrona pracownika przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę 

http://www.owal.edu.pl/
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z powodu skorzystania przez niego z uprawnień przysługujących na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy. 

• Zakaz prowadzenia przygotowań do „zwolnienia” pracownika w okresie ciąży i urlopu 
macierzyńskiego, a także od dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie urlopów związanych  

• z rodzicielstwem. 

• Wydłużenie z 4 do 8 roku życia dziecka, do ukończenia którego pracodawca może polecać 
pracownikowi – tylko za jego zgodą – pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej, zatrudniać 
w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. 

• Wprowadzenie regulacji, w myśl której korzystanie przez pracownika uprawnionego do urlopu 
wychowawczego – z obniżonego wymiaru czasu pracy, nie wpływa na wymiar tego urlopu. 

• Doprecyzowanie zasad udzielania zwolnienia od pracy, o którym mowa w art. 188 Kodeksu pracy, 
w wymiarze godzinowym w przypadku pracowników, dla których dobowa norma czasu pracy 
jest niższa niż 8 godzin. 

• Nowe przepisy wykroczeniowe. Kto i w jakiej wysokości może ponieść odpowiedzialność 
za naruszenie nowych regulacji? 

• Pozostałe regulacje proponowane w rządowym projekcie zmian prawa pracy. 
 

6. Konsultacje z osobą prowadzącą szkolenie. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 
 

Nabywca ........................................................................................................... 

Adres: …........................................................................................................... 

…............................................................NIP..................................................... 

Odbiorca............…............................................................................................ 

Adres….............................................................................................................. 

….................................................................................................................... 

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej na  

5 dni przed szkoleniem 

mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

lub faxem na numer:  

22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 
 

Informacje: 570 082 700 

Joanna Sokołowska 

joanna@owal.edu.pl 

Zgłaszamy udział następujących osób w szkoleniu: 

Imię i nazwisko 
adres e-mail (oddzielny dla 

każdego uczestnika) 

tel. kontaktowy 
(kontakt na wypadek zmian) 

   

   

   

   

 
 

____________________________________ 
kierownik jednostki zgłaszającej uczestników 

 

 
Oświadczenie na potrzeby zwolnienia z podatku VAT w celu wystawienia faktury 

 
Oświadczam, że szkolenie dla wyżej wymienionych pracowników ma charakter usługi kształcenia 
zawodowego/przekwalifikowania zawodowego oraz że jest finansowane ze środków publicznych: 

• w całości – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) lub 

• w co najmniej 70% - zgodnie z treścią par. 3 ust. 1 plt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. zz 2015 r., 
poz. 736). 

 
___________________________________________________ 
Podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu zgłaszającego 

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 450 zł / os. Netto 
Koszt dla 2 lub więcej uczestników z tej samej jednostki: 435 zł / os. netto 

 
(Zwolnione z VAT w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych   

zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami) 
Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i lunch. 

Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia.  
W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące 

kosztami ww. szkolenia. 

http://www.owal.edu.pl/
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Informacje organizacyjne 
 
Należność za uczestnictwo w szkoleniu płatna na konto: ING 66 1050 1823 1000 0092 1943 0437 
na podstawie otrzymanej faktury. Prosimy o niedokonywanie przedpłat należności za szkolenie, nie mamy 
zwyczaju naliczania odsetek od niewielkich opóźnień w płatnościach. W szczególnych przypadkach 
konieczności przedpłaty prosimy kontaktować się z biurem przy składaniu zgłoszenia. 

 
UWAGA: 
W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie bądź mailowo na adres podany w karcie 
zgłoszenia) na 2 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt na numer 570 082 700 celem upewnienia się, 
że zgłoszenie dotarło. 
 
 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodna z unijnymi przepisami 
dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 
 

✓ Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest spółka OWAL s.c.  
✓ Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania 

zainteresowanemu informacji o usłudze. 
✓ Twoje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych Jako osoba, której dane dotyczą 

masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  
✓ Masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu 

na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.  
✓ Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Ciebie zgody 

na przetwarzanie danych.  
✓ Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia marketingu.  
✓ Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
 

Oświadczenia dotyczące ochrony danych osobowych 
 
Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych  zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania 
zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 

 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OWAL s.c. informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 ze zm. 
 
 
 
                                                                                ______________________________________________ 
        podpis składającego oświadczenie 
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