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Prawo pracy w czasie zagrożenia epidemicznego - szkolenie on-line 

 
I TERMIN SZKOLENIA:   27 kwietnia 2020 r. godz. 9.00 – 12.00 
II TERMIN SZKOLENIA:                         30 kwietnia 2020 r. godz. 9.00-12.00 
Koszt uczestnictwa:    249 zł / os. netto 
 

Szczegóły organizacyjne: 

̵  Zajęcia prowadzone przez internet, za pomocą specjalnej platformy  umożliwiającej 

komunikację pomiędzy wykładowcą a uczestnikami, pozwalającej także na zadawanie pytań 

wykładowcy oraz na rozmowy pomiędzy uczestnikami spotkania 

̵ Zgłoszeni uczestnicy otrzymają na wskazane adresy e-mail zaproszenia wraz z linkami do 

wirtualnego pokoju, prosimy o podawanie własnych adresów e-mail 

̵ Platforma szkoleniowa na której odbywają się zajęcia jest dostępna przez przeglądarkę 

internetową w komputerze lub aplikację w smartfonie 

 

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE:  

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z 

zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także 

studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 

Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

Doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Wieloletnie 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie 

stosunków pracy, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i 

nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. 

osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). 

 

Forma prowadzenia zajęć: przedstawienie aktualnego stanu prawnego, omówienie orzecznictwa Sądu 

Najwyższego oraz stanowisk urzędów (Ministerstwo Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy), case study, 

odpowiedzi na pytania i wątpliwości Uczestników. 

 

Program szkolenia: 

I. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 

1. Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, którego badania lekarskie przestały być aktualne? Co 

ma zrobić pracodawca w przypadku badań wstępnych bądź kontrolnych? 

2. Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który powraca do pracy po 

wyjeździe do regionu bądź kraju, w którym był narażony na zarażenie? 

3. Czy pracodawca może mierzyć temperaturę swoim pracownikom? 

4. Jak powinien zachować się pracodawca w przypadku utraty aktualności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i 

„Prawo pracy w czasie zagrożenia epidemicznego” 
Szkolenie on-line 
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higieny pracy? 

5. Jakie dodatkowe działania powinien podjąć pracodawca w związku z zagrożeniem epidemicznym? 

6. Czy obowiązki w zakresie bhp dotyczą również osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę 

(np. umowa zlecenie, własna działalność gospodarcza)? 

7. Jak zachować się w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych, których zaświadczenie o stopniu 

niepełnosprawności utraciło swoją ważność w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego? 

II. Polecenie pracy zdalnej: 

1. Jakie warunki trzeba spełnić, aby zlecić pracownikowi pracę zdalną? 

2. Czy pracownik może odmówić pracy zdalnej? 

3. W jakiej formie polecić pracę zdalną? 

4. Jak w ewidencji czasu pracy uwzględniać pracę zdalną? 

5. Czy pracownik może zażądać pracy zdalnej? 

III. Czas pracy: 

1. Zmiany w przepisach dotyczących czasu pracy. Ograniczenie odpoczynku dobowego lub tygodniowego. 

Wydłużenie okresu rozliczeniowego. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy. W jakich sytuacjach 

niezbędna jest zgoda pracowników, a kiedy pracodawca może to zrobić bez jakichkolwiek uzgodnień? 

2. Szczególne regulacje dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność w ramach tzw. infrastruktury 

krytycznej (np. energetyka, ciepłownictwo itp.), ich dostawców, podwykonawców i stacji paliw płynnych. 

Zwiększenie liczby godzin nadliczbowych. Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu na 

żądanie. Zmiana systemu i rozkładu czasu pracy. 

3. Czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących czasu pracy powoduje konieczność zmiany przepisów 

wewnątrzzakładowych (np. regulamin pracy)? 

IV. Urlopy, podróże służbowe: 

1. Czy pracownik może odmówić wyjazdu służbowego do miejsca, gdzie występuje wirus,  

w obawie przed zarażeniem? 

2. Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu w kraju bądź regionie, w którym istnieje 

duże ryzyko zarażenia wirusem? 

3. Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy, który wraca do pracy po pobycie w kraju bądź 

regionie objętym wirusem?  

4. Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika powracającego z wypoczynku  

w regionie objętym wirusem? 

V. Dopłaty, dofinansowania, świadczenia: 

1. Zasady zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców zatrudniających 

maksymalnie 9 pracowników. 

2. Dofinansowanie kosztów zatrudnienia w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. Sposób wsparcia. 

Treść wniosku. Do kogo składać wniosek? 

3. Kogo dotyczy dopłata do wynagrodzenia w razie przestoju lub skrócenia czasu pracy? Jakie warunki trzeba 

spełnić, aby uzyskać taką dopłatę? 

4. Czy w razie zamknięcia zakładu pracy pracownicy mają prawo do wynagrodzenia postojowego? 

5. Świadczenia przysługujące pracownikowi w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

VI. Zdalne wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy:  

1. Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umowy o pracę. 

2. Sposoby udzielania urlopu wypoczynkowego. 

3. Zmiana rozkładu czasu pracy. 
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4. Powierzanie pracownikom innej pracy niż określona w umowie o pracę. 

5. Forma zawierania porozumień z pracownikami i ich przedstawicielami. 

 
Uwaga: Informuję, że trener prowadzący szkolenie zachęca Państwa do przesyłania mu szczególnych przypadków, których 
omówienia na szkoleniu Państwo oczekują. Wszystkie nadesłane przez Państwa zapytania zostaną na szkoleniu omówione, a 
najciekawsze kazusy zostaną włączone do prezentacji i materiałów szkoleniowych. Z przyczyn technicznych prosimy o przesyłanie 
zapytań nie później, niż na 3 dni przed szkoleniem. 
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU 

Prosimy o zaznaczenie wybranego terminu: 

I termin 27 kwietnia: ☐   II termin 30 kwietnia ☐ 

Dane instytucji zgłaszającej pracownika 
 

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

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

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

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

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

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

Wypełnioną kartę proszę 

przesłać najpóźniej 5 dni 

przed szkoleniem faxem 

na numer: 22 350 77 47 

lub 85 87 42 196 

lub mailem na adres: 

biuro@owal.edu.pl 

Informacje: 5 700 82 700 

Katarzyna Ostrowiecka 

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: 249 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 i certyfikat w formie elektronicznej. 
Rezygnacji można dokonać mailem, lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.  

W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące 
kosztami ww. szkolenia. 
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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 5 700 82 700 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 

 


