
 

PRAWO PRACY. PLANOWANE REWOLUCYJNE ZMIANY
 

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:  
Kodeks Pracy czekają bardzo istotne i ważne zmiany mające na celu dostosowanie polskiego 

ustawodawstwa do wymogów unijnych i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego 

przepisów unijnych zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 

z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii 

Europejskiej, oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 

2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów 

(work-life balance) oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE.e.  

 
CELE I KORZYŚCI: 

• Zapoznanie uczestników z nowelizacją przepisów w prawie pracy związanych z wdrożeniem 

dyrektyw unijnych. 

• Omówienie problematycznych kwestii związanych z dostosowaniem przepisów 

oraz rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych. 

 

PROGRAM: 
1. Jak zmienią się umowy na okres próbny? 

2. Co zmieni się w umowach na czas określony? 

3. Poszerzenie katalogu informacji przy zawieraniu umowy o pracę i w trakcie trwania 

stosunku pracy.  

4. Jak będzie wyglądał nowy urlop opiekuńczy? 

5. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Kiedy będzie to możliwe? 

6. Czy wydłuży się urlop rodzicielski? 

7. Czy zwiększy się wysokość zasiłku macierzyńskiego? 

8. Jak zostanie rozszerzony zakres ochrony stosunku pracy? 

9. Jakie będą ułatwienie dla rodzica dziecka do lat 8? 

10.  Jak będzie wyglądać wykonywanie pracy zdalnej? 

ADRESACI:  
Pracodawcy i pracownicy, zwłaszcza osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową instytucji, 

spółek i przedsiębiorstw, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu 

problematyki będącej przedmiotem szkolenia.  

 
PROWADZĄCY:  
Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, 

mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, 

szkoli i doradza z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, prawa pracy, ochrony danych 

osobowych.  

SZKOLENIE ON LINE 
12 października 2022 r.  



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE  
I KARTA ZGŁOSZENIA 

Prawo pracy. Planowane rewolucyjne zmiany 

  
Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line. 

 
12 października 2022 r. Szkolenie w godzinach 09:30-13:30 

  

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania 

szkolenia ze środków publicznych. 

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  

certyfikat ukończenia szkolenia,  

możliwość konsultacji z trenerem. 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi 

ul. Jaracza 74, 90-242 Łódź 

tel. 605 909 355, biuro@frdl-lodz.pl 

 
DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE 

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury) 

 

Nazwa i adres odbiorcy   

NIP   Telefon  

1. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

2. Imię i nazwisko uczestnika, 
stanowisko,  

E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU 

 

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w 
całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)  

TAK ☐     NIE ☐ 

 
Proszę o przesłanie faktury i certyfikatu na adres mailowy: 

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

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji 

Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności 

i ochrony danych osobowych. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 października 2022 r. 
UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać 

potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed 

terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy 

uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV. 
 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 


