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Szanowni Państwo, 
 
Uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu-webinarium: 

 
 

Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r.  
- projektowane zmiany w prawie pracy  

na podstawie dyrektyw UE, 
 

które odbędzie się w trybie online 

26 lipca 2022 r. (wtorek), godz.10.00 – 14.30. 
 

Zajęcia metodą wykładu prowadzić będzie Łukasz Pietruk - radca prawny. 

 

Prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu telefoniczne pod numer: 33/81-70-433  
lub na adres e-mail: szkolenia@ekspres.info 

 

Koszt szkolenia-webinarium to 280 zł od osoby, płatne przelewem w terminie do 14 dni po 

realizacji szkolenia, na podstawie przesłanej faktury drogą elektroniczną. 

    
Nowa formuła szkolenia-webinarium jest bardzo przystępna dla wszystkich uczestników 

i umożliwia normalne interakcje z trenerem, jak choćby zadawanie pytań na czacie. 

Zainteresowanych prosimy o uprzednie zgłoszenie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na 

stronie internetowej www.ekspres.info  

 

Do zgłoszonych uczestników szkolenia wyślemy krótki materiał informacyjny o tym, jak  

w prosty sposób dołączyć do szkolenia-webinarium. W dniu szkolenia prześlemy do Państwa  

e-mailem materiały szkoleniowe w formie elektronicznej i link do szkolenia. 

 

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest również na stronie internetowej www.ekspres.info 
  
Uwaga!  
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji programu w zależności od dynamicznie 
zachodzących zmian w przepisach.   
 

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego pod numerem: 33 / 81-70-433. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!   

 
 
 
 
 

 

- verte- 
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Nowelizacja Kodeksu pracy w 2022 r.  
- projektowane zmiany w prawie pracy  

na podstawie dyrektyw UE. 
 

Program szkolenia:  
 
 

 

1. Zakres nowelizacji – uwagi wprowadzające. 

2. Równość w zatrudnieniu – nowe podejście  

    do zagadnienia 

3. Umowy na czas próbny i umowy na czas  

    określony.  

4. Zmiana momentu rozpoczęcia pracy, potencjalne  

    kłopoty interpretacyjne. 

5. Równoległe zatrudnienie u innego pracodawcy. 

6. Nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę. 

7. Dodatkowa dokumentacja – szereg nowych  

    informacji, które pracodawca musi przekazać  

    pracownikowi – zestawienie z różnych przepisów. 

8. Nowy wniosek pracownika, wymagania formalne. 

9. Nowe zasady wypowiadania umów. 

10. Skutki dla pracodawcy w zakresie wadliwego  

      wypowiedzenia umowy o pracę. 

11. Zmiany w zakresie przerw w trakcie czasu pracy 

12. Dodatkowe dni wolne dla pracowników z  

      powodu siły wyższej.  

13. Nowy urlop - urlop opiekuńczy, szczegółowe  

      regulacje. 

14. Nowości w zakresie urlopu: 

      - macierzyńskiego, 

      - rodzicielskiego, 

      - ojcowskiego, 

      - wychowawczego. 

 

15. Nowe wyłączenia podmiotowe w zakresie  

      dopuszczalności pracy w godzinach 

      nadliczbowych. 

16. Nowy wniosek o elastyczną organizację czasu  

      pracy. 

17. Zmiany Kodeksu pracy w dwóch obszarach - 

      badania trzeźwości oraz pracy zdalnej.  

18. Nowelizacja a regulacje związane z COVID-19. 

19. Porównanie regulacji istniejących z regulacjami  

      nowowprowadzanymi. 

20. Praca zdalna – omówienie nowych przepisów 

      regulujących: 

      -  procedury związane z wdrożeniem pracy  

         zdalnej, 

      - kodeksowe podejście do dokumentacji  

        związanej z pracą zdalną, 

      - obowiązki pracodawcy związane z pracą  

        zdalną, 

      - kontrolę pracy zdalnej, 

      - dokumentację pracownika w zakresie pracy  

        zdalnej, 

      - okazjonalnego świadczenie pracy zdalnej, 

      - kary pieniężne związane z wykonywaniem  

        pracy zdalnej. 

21. Pytania i dyskusja. 
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