
 
 
 
 
 

 Łódź, 28 lutego 2023 r. 

 

Szanowni Państwo, Członkowie Forum Kadr,  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi, zaprasza Państwa do udziału 

w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum zaplanowanej na 18 kwietnia i 8 maja 2023 r. 

Tematyka tych spotkań dotyczyć będzie wpływu zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa 

pracy. 

• 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości 

pracowników. Czy w związku z tą zmianą pracodawca musiał dokonać zmiany regulaminu pracy? A 

może trafniejszym pytaniem jest: jakiej treści zmianę w regulaminie pracy powinien wprowadzić 

pracodawca w związku z tą nowelizacją?  

• 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. Czy w związku 

z tymi zmianami pracodawca musi dokonywać zmian wewnętrznych przepisów prawa pracy? 

• W 2023 r. wejdą w życie kolejne zmiany Kodeksu pracy. W jaki sposób wpłyną one na treść 

wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u pracodawcy? Odpowiedzi na te i inne pytania 

udzielone zostaną w trakcie spotkania Forum Pracowników Kadr.     

Spotkanie Forum zostało podzielone na dwie części 

• W czasie pierwszej (18 kwietnia 2023 r.) analizie poddane zostaną zmiany Kodeksu pracy pod kątem 

ich wpływu na wewnętrzne przepisy prawa.  

• W czasie drugiej części spotkania, które odbędzie się w maju (8 maja 2023 r.) podane zostaną konkretne 

postanowienia, o które powinny zostać uzupełnione wewnętrzne przepisy prawa, a także omówione 

zostaną dokumenty przedstawione przez Członków Forum.  

Ekspertką prowadzącą spotkanie będzie prawniczka, doświadczona praktyk prawa pracy, wieloletnia 

pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona 

ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność 

przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji 

naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez 

wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie 

uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych. 

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, 

zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak innymi uczestnikami spotkania. Celem spotkania jest 

uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania 

odpowiedzi na pytania od ekspert w zakresie praktycznego stosowania przepisów.  

 

Poniżej prezentujemy szczegółowy program i informacje organizacyjne.  

Zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu Forum!  

 

Maja Pawlak 

Koordynator Forum Kadr  

FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi  
 



 
 
 
 
 

 

Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Kadr 

Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy 

 

• 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości 

pracowników. Czy w związku z tą zmianą pracodawca musiał dokonać zmiany regulaminu 

pracy? A może trafniejszym pytaniem jest: jakiej treści zmianę w regulaminie pracy powinien 

wprowadzić pracodawca w związku z tą nowelizacją?  

• 7 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej. 

Czy w związku z tymi zmianami pracodawca musi dokonywać zmian wewnętrznych przepisów 

prawa pracy? 

• W 2023 r. wejdą w życie kolejne zmiany Kodeksu pracy. W jaki sposób wpłyną one na treść 

wewnętrznych przepisów prawa pracy obowiązujących u pracodawcy? Odpowiedzi na te i inne 

pytania udzielone zostaną w trakcie spotkania Forum Pracowników Kadr.     

Spotkanie Forum zostało podzielone na dwie części: 

• W czasie pierwszej (18 kwietnia 2023 r.) analizie poddane zostaną zmiany Kodeksu pracy pod 

kątem ich wpływu na wewnętrzne przepisy prawa.  

• W czasie drugiej części spotkania, które odbędzie się w maju (8 maja 2023 r.) podane zostaną 

konkretne postanowienia, o które powinny zostać uzupełnione wewnętrzne przepisy prawa, 

a także omówione zostaną dokumenty przedstawione przez Członków Forum.  

 

Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy 

18 kwietnia 2023 r. - sesja stacjonarna Forum Kadr 
Program: 

1. Zmiana Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości i jej wpływ na treść regulaminu pracy.  

2. Zmiana Kodeksu pracy w zakresie kontroli na obecność środków działających podobnie 

do alkoholu i jej wpływ na treść regulaminu pracy.  

3. Zmiana Kodeksu pracy w zakresie odpowiedzialności porządkowej pracowników i jej wpływ 

na treść regulaminu pracy.    

4. Czy zmiana przepisów Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej wymusza zmianę regulaminu 

pracy? 

5. Checklista  w zakresie obowiązkowej dokumentacji w przypadku dopuszczenia przez 

pracodawcę możliwości wykonywania przez pracowników pracy zdalnej. 

6. Checklista w zakresie dodatkowej dokumentacji w przypadku dopuszczenia przez pracodawcę 

możliwości wykonywania przez pracowników pracy zdalnej. 



 
 
 
 
 

7. Jakie zmiany w wewnętrznych przepisach prawa pracy pracodawcy wymuszą kolejne zmiany 

Kodeksu pracy? Czy konieczne będą zmiany regulaminu organizacyjnego lub regulaminu pracy 

w związku z wprowadzeniem elastycznej organizacji pracy?  

 

Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy – warsztaty 

8 maja 2023 r. - sesja online  
Program: 

1. Prawidłowa treść zmiany regulaminu pracy, która powinna zostać wprowadzona 

do regulaminu pracy w związku ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie kontroli trzeźwości.   

2. Prawidłowa treść zmiany regulaminu pracy, która powinna zostać wprowadzona 

do regulaminu pracy w związku ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie kontroli na obecność 

środków działających podobnie do alkoholu.   

3. Prawidłowa treść zmiany regulaminu pracy, która powinna zostać wprowadzona 

do regulaminu pracy w związku ze zmianą przepisów o odpowiedzialności porządkowej 

pracowników.  

4. Wewnętrzne przepisy prawa, które powinny zostać wprowadzone w związku z nowelizacją 

Kodeksu pracy dotyczącą pracą zdalną.  

• u pracodawcy, który dopuszcza wykonywanie przez pracowników pracy zdalnej 

• u pracodawcy, który dopuszcza wykonywanie jedynie pracy zdalnej wykonywanej 

okazjonalnie  

5. Treść obowiązkowej dokumentacji w przypadku dopuszczenia przez pracodawcę możliwości 

wykonywania przez pracowników pracy zdalnej.  

6. Treść dodatkowej dokumentacji w przypadku dopuszczenia przez pracodawcę możliwości 

wykonywania przez pracowników pracy zdalnej.  

7. Analiza wybranych regulaminów i dokumentacji przedstawionej przez Członków Forum. 

 

 

Prowadząca: Prawniczka, doświadczona praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej 

Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, 

w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych 

problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. 

Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat 

współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie 

uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych. 

  



 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Kadr nt.:  

Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy 

18 kwietnia 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 
Sesja stacjonarna. MIEJSCE: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi; ul. Jaracza 74. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 180 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc kwiecień 2023 r. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 
 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-
242 Łódź; tel. (42) 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 biuro@frdl-lodz.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 7 kwietnia 2023 r. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE i KARTA ZGŁOSZENIOWA 
Sesja konsultacyjno-szkoleniowa Forum Pracowników Kadr nt.:  

Wpływ zmian Kodeksu pracy na wewnętrzne przepisy prawa pracy – 

warsztaty 

9 maja 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:30 

 
Sesja online. MIEJSCE: platforma zoom. 
Koszt udziału w spotkaniu wynosi 180 PLN i zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc maj 2023 r. 
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji 
papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch. 
 

DANE DO 
KONTAKTU:  

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi ul. Jaracza 74, 90-
242 Łódź; tel. (42) 307 32 38, fax: (42) 288 12 86 biuro@frdl-lodz.pl 

Nazwa jednostki 
 

 
 
 

Imię i nazwisko 
uczestnika 

 
 
 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń 
FRDL zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl-lodz.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i 
ochrony danych osobowych. 

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia  
na www.frdl-lodz.pl lub mailem na adres biuro@frdl-lodz.pl do 28 kwietnia 2023 r. 

 

Podpis osoby upoważnionej ____________________________________ 
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