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ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 
 

V  FORUM  KADROWE 
18 – 20 maja 2011 r.  Borek k. Bochni 

 
Prowadzący 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach,  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie. 

 
Tematyka 

 

Blok I  -  Prawo pracy w praktyce w aspekcie najnowszych zmian oraz zmian uchwalonych 
przez Sejm w roku 2011 (zmiany w świadectwach pracy oraz badaniach lekarskich 
pracowników). 
1. Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy po 24 miesięcznym okresie zatrudnienia oraz nowe zasady 

przeprowadzania badań lekarskich na podstawie  ustawy z dn. 5.01.2011 r. – o zmianie ustawy kodeks pracy. 
2. Jak prawidłowo wystawiać świadectwa pracy. 
3. Jak stosować nowe przepisy w stosunku do pracowników już zatrudnionych. 
4. Zmiany kodeksu pracy w zakresie obniżania czasu pracy z tytułu świąt występujących w okresie 

rozliczeniowym. Święto Trzech Króli dniem wolnym od pracy. 
5. Zmiany w urlopach ojcowskich, obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku. 
6. Zmiany w zasadach zatrudniania osób niepełnosprawnych, obowiązujące od 1 kwietnia 2011 roku. 
7. Obowiązek zapewniania odpowiedniej liczby dni wolnych a wpływ świąt na wymiar czasu pracy w okresie 

rozliczeniowym. 
8. Wymiar czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.  
9. Norma a wymiar w aspekcie pracy w godzinach nadliczbowych. 
10. Planowanie i rozliczanie czasu pracy.  
11. Kontrole ZUS w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wg wyroku SN z 16 września 2009  r. 
12. Limit godzin nadliczbowych wg stanowisk GIP i MPiPS. Urlop na żądanie wg stanowiska GIP. 
13. Pakiety medyczne, okulary korygujące wzrok, samochody służbowe i służbowe telefony komórkowe  

a wynagrodzenie pracownika. 
14. Akta osobowe i zasady ich prowadzenia. Dokumenty, których można żądać od pracownika i od osób 

ubiegających się o zatrudnienie. 
15. Zasady wypełniania świadectw pracy. 
16. Podróż służbowa a praca w terenie. Podróż służbowa kierowców i zasady wypłacania diet. 
17. Procedura zwalniania pracowników w trybie art. 52 i 53 kodeksu pracy. 
18. Umowy na czas określony wg ustawy antykryzysowej, jak poprawnie je zawierać, by nie dochodziło do 

zwolnień pracowników.  
 

Prowadzący: Przemysław Pogłódek – prawnik, wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w 
Katowicach. 
 

Blok II – Najczęściej pojawiające się uchybienia w zakresie prawa pracy. 
1. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy: 

§ zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy konieczne jest zawarcie umowy  
o pracę (art. 22 Kodeksu pracy), 

§ pisemna forma umowy o pracę i konieczność potwierdzenia jej warunków najpóźniej pierwszego dnia 
zatrudnienia (art. 29), 

§ możliwości wypowiadania umów o pracę na czas określony (art. 33), 
§ świadectwo pracy (termin i sposób wydawania, problem rozliczenia się pracownika  

i pracodawcy w dniu rozwiązania umowy o pracę, planowane zmiany w Kodeksie pracy – obecnie ustawa 
czeka na podpis Prezydenta), 

2. Czas pracy: 
§ pojęcie doby pracowniczej i praktyczne konsekwencje jej stosowania (art. 128 Kodeksu pracy), 
§ praca szóstego dnia w danym tygodniu i prawidłowe sposoby rekompensaty (art. 151³), 
§ ewidencja i harmonogram czasu pracy oraz lista obecności, 

3. Urlopy wypoczynkowe: 
§ udzielanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (art. 163 KP), 
§ nabycie prawa i udzielanie urlopu uzupełniającego (art. 158), 
§ udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego (art. 168), 

4. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem: 
§ przedłużenie trwania umowy o pracę do dnia porodu (art. 177 Kodeksu pracy), 
§ urlop wychowawczy – rozpoczęcie, rezygnacja, możliwości podjęcia pracy zarobkowej w trakcie trwania 

tego urlopu, 
Prowadzący: Michał Podsiedlik – Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. 
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Blok III – Emerytury i renty po zmianie przepisów. 
1. Ustalanie prawa i wysokości emerytur według dotychczasowych zasad dla ubezpieczonych urodzonych przed 

dniem 01.01.1949r. oraz ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r. 
2. Kapitał początkowy, jako element wyliczenia emerytur według nowych zreformowanych zasad. 
3. Zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości nowych emerytur, w tym emerytur przyznawanych w wieku 

niższym niż powszechnie obowiązujący. 
4. Emerytury pomostowe - prawo i wysokość. 
5. Warunki przyznawania prawa oraz ustalania wysokości okresowych emerytur kapitałowych  

dla ubezpieczonych będących członkami Otwartego Funduszu Emerytalnego. 
6. Okresy ubezpieczeniowe uwzględniane do ustalania prawa i wysokości świadczeń. 
7. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń. 
8. Zasady wypłaty świadczeń emerytalnych, z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2011r. 
9. Możliwości ponownego przeliczenia świadczeń, przyznanych na dotychczasowych zasadach i na nowych 

zreformowanych zasadach. 
10. Środki dowodowe:  

§ na okoliczność przebytych okresów składkowych, nieskładkowych i uzupełniających, 
§ potwierdzające okresy pracy w szczególnych warunkach i szczególnym charakterze, 
§ potwierdzające otrzymywane wynagrodzenia, w celu ustalenia podstawy wymiaru świadczeń. 

11. Obowiązki płatników składek w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia i wydania niezbędnych 
dokumentów dla celów emerytalno-rentowych. 

 

Prowadząca: Wiesława Rokosz – specjalista z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie - wieloletni 
pracownik pionu świadczeń emerytalno-rentowych. 
 

INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 

Miejsce 
Zapraszam Państwa do Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK w miejscowości Borek koło Bochni (32-765 
Rzezawa, Borek 302 www.caw-borek.pl )  Będą Państwo zakwaterowani w dwuosobowych pokojach,  
w całorocznych domkach hotelowych z dostępem do internetu. Na terenie ośrodka znajduje się kąpielisko, 
stadnina koni, tor gokartowy, tor do jazdy quadami, wieża wysokościowa, strzelnica, poligon paintballowy, pole do 
minigolfa, boiska i sprzęt sportowy. Do dyspozycji gości pozostaje także karczma myśliwska, chata grillowa, 
klimatyzowane sale konferencyjne. 
 

Termin 
18 – 20 maja 2011 r. Przyjazd uczestników 18.05.2011 r. ok. godz. 8 – 9,  zakończenie szkolenia – 20.05.2011 r. 
ok. godz. 15. Szkolenie trwa 18 godzin. 
 

Cena szkolenia 
1350 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, 
zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, przerwy kawowe, pełne wyżywienie, uroczysta kolacja oraz 
dodatkowe atrakcje. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 80 zł. Ilość pokoi jednoosobowych jest 
ograniczona. Uprzejmie prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo do dnia 13.05.2011 r. Podana cena jest 
kwotą brutto. 
 

Zgłoszenie uczestnictwa 
Prosimy o zgłoszenie na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl do dnia  
9 maja 2011 r. Uczestnicy otrzymają szczegółową  agendę szkolenia do 16.05.2011 r.  

 

RATOWNICTWO CHEMICZNE  -  23 – 25 marca  2011 r. Katowice 
Szkolenie praktyczne – ćwiczenia: podstawy prawne ratownictwa, materiały niebezpieczne, sprzęt kontrolno – 
pomiarowy, ochrony osobiste, zajęcia w komorze treningowej. Prowadzący: oficerowie Państwowej Straży 
Pożarnej – JRG w Katowicach – Piotrowicach. 

 
SZKOLENIE DLA SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY -  30 marca -1 kwietnia 2011 r. Szczyrk 
Szkolenie skierowane do nowowybranych oraz doświadczonych społecznych inspektorów pracy: nowelizacja 
przepisów prawa pracy, wypadki i choroby zawodowe, czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe, ergonomia. 
Prowadzący: inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 

 
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W WYKOPACH  -  29 marca 2011 r. Katowice 

Szkolenie jest przeznaczone dla osób kierujących pracownikami, pracowników wykonujących i pracujących w 
wykopach,  służb BHP – z przedsiębiorstw budowlanych, wodociągowo – kanalizacyjnych, spółdzielni 
mieszkaniowych. Prowadzący: inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 
 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW  -  7 - 8 kwietnia 2011 r. Ustroń 
Szkolenie adresowane do prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz ich zastępców – z uwzględnieniem problematyki 
administracji samorządowej. Prowadzący: inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 

 
 

Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek   tel. 032 258 94 71 


