
PROGRAM SZKOLENIA

KARIERA PRACOWNIC

– JAK UZYSKAĆ WZAJEMNE KORZYŚCI?

w zakresie prawa pracy 

Szkolenie poprowadzi:
adwokat Anna Kamińska
z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Kamińska, Woźniak, Złotkiewicz Sp.j.

Finansowane przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna
Praca", Projekt: Mama na rynku pracy.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent
Work”, Project: Mum on the labour market.



PROGRAM SZKOLENIA

1. W jaki sposób pracodawca może zmienić harmonogram pracy?
2. Jakim regułom podlega grafik pracy?
3. Kiedy dopuszczalne jest skrócenie dobowego odpoczynku na gruncie kodeksu pracy? 
4. W jaki sposób i w jakim terminie pracodawca ma obowiązek informować pracownika

o zmianie grafiku?
5. Jakie praktyki pracodawców grożą roszczeniami o nadgodziny ze strony pracowni-

ków?
6. Czy i kiedy kierownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzi-

nach nadliczbowych? Czy istnieje pojęcie nienormowanego czasu pracy kierownika? 
Jak traktować przekazywanie zmian/udział w zebraniach przed rozpoczęciem świad-
czenia pracy? Czy jest konieczność obecności kierownika do momentu opuszczenia 
zakładu pracy przez ostatniego pracownika?

7. Kiedy i w jakim trybie pracodawca może powierzyć pracownikowi obowiązek wyko-
nania pracy innej niż umówiona? 

8. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem;
9. Najczęściej popełniane błędy przy rozwiązywaniu stosunków pracy przez pracodaw-

ców.
10. Kiedy pracownik może legalnie odmówić wykonania polecenia, bądź też powstrzy-

mać się od wykonania pracy?
11. Za co kierownik może ponieść odpowiedzialność? 
12. Wypowiadanie umów terminowych i umowy o pracę na czas nieokreślony i rozwiąza-

nie w/w umów bez wypowiedzenia z winy pracownika;
13. Odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mu mienie;
14. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia;
15. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbing;
16. Ochrona kobiet na gruncie przepisów kodeksu pracy.

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Rozpoczęcie zajęć godz. 9.00 

9.00 – 10.30 – zajęcia szkoleniowe 

10.30 – 10.45 – przerwa kawowa

10.45 – 12.45  – zajęcia szkoleniowe 

12.45 – 13.45 – obiad 

13.45 – 15.15 – zajęcia szkoleniowe 

15.15 – 15:30 - przerwa kawowa

15:30 – 16:30 - zajęcia szkoleniowe 

Finansowane przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu "Dialog Społeczny - Godna
Praca", Projekt: Mama na rynku pracy.

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent
Work”, Project: Mum on the labour market.


