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PROGRAM SZKOLENIA 

Tytuł szkolenia Zmiany w prawie pracy 

Data szkolenia 26 października 2017 r. 

Miejsce szkolenia Gmach Pałacyk Rektorski (ul. Koszykowa 80) 

Trener Maciej Chakowski 

Organizator Politechnika Warszawska, Dział ds. Szkoleń; www.szkolenia.pw.edu.pl  

HARMONOGRAM 
CZASOWY 

PLAN ZAJĘĆ 

8:30-10:00 

1. Nowy wiek emerytalny od 1 października 2017 a ochrona przedemerytalna pracownika - 
problematyczne przepisy przejściowe 

 Jak liczyć czteroletni okres ochrony pracownika? 

 Czy przepisy przejściowe mają zastosowanie do osób nie będących 
pracownikami na dzień 1 października 2017 r.? 

2. Projektowane zmiany w zakresie Elektronicznego Prawa Pracy 2017 

 Zatrudnianie i zwalnianie pracownika 

 Dokumentacja elektroniczna 

10:00-10:10 przerwa kawowa  

10:10-11:40 

3. Zmiany w umowach terminowych 2016 

 Ograniczenie czasowe i ilościowe dla umów na czas określony 

 Sposoby na obejście ograniczeń czasowych i ilościowych - praktyka 

 Nowe okresy wypowiedzenia, nowe przepisy przejściowe, praktyka stosowania 

 Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy - nowe zasady i problemy 
interpretacyjne 

 Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 

 Nowych katalog umów o pracę w polskim prawie 

 Pułapki dla pracodawców w przepisach przejściowych - praktyka stosowania 

 Nowe możliwości kontrolne PIP 

 Nowe obowiązki pracodawców względem PIP 

 Problem trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji umów o pracę 

11:40-12:00 przerwa kawowa  

12:00-13:30 

4. Zmiany w urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych 2016 

 Nowe zasady korzystania z urlopów fakultatywnych - tryb full opcja i tryb 
klasyczny na zupełnie nowych zasadach 

 Nowe definicje w tematyce urlopów macierzyńskich 

 Nowy urlop rodzicielski zasady stosowania, wymiar, wątpliwości 
interpretacyjne 

 Nowe zasady dotyczące urlopów macierzyńskich obligatoryjnych 

 Porzucenie dziecka 

 Śmierć matki 

 Matka w szpitalu 

 Niezdolność do samodzielnej egzystencji 

 Nowe możliwości dla rodziców ubezpieczonych z innego tytułu niż stosunek 
pracy 

 Nowe zasady dotyczące nieubezpieczonych matek w sytuacji śmierci, 
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porzucenia, braku możliwości sprawowania osobistej opieki 

 Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim 

 Zasady liczenia dodatkowego urlopu proporcjonalnego 

 Zasady liczenia dodatkowego bonusu do urlopu proporcjonalnego 

 Kontrowersje i możliwe problemy praktyczne 

 Łączne korzystanie z urlopu rodzicielskiego - nowe zasady 

 Urlop ojcowski na nowych zasadach 

 Rozliczenie godzinowe jako nowa możliwość dla rodziców korzystających z tzw. 
2 dni na dziecko 

 Nowe ograniczenia czasowe w wykorzystaniu urlopów rodzicielskiego 
i wychowawczego 

 Przepisy przejściowe - kontrowersje praktyczne 
13:30-13:40 przerwa kawowa  

13:40-15:30 

5. Płaca minimalna dla zleceniobiorców i samozatrudnionych - zmiany 1 styczeń 2017 

 Powiązanie płacy minimalnej dla pracowników z płacą minimalną dla 
cywilnoprawnych - konsekwencje 

 Przepisy przejściowe do 1 stycznia 2017r. 

 Ewidencja godzin pracy zleceniobiorców i samozatrudnionych 
6. Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce - 2017 

 Nowe zasady zatrudniania obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Mołdawii 
- zniesienie oświadczeń do PUP 

 Nowe zezwolenia na prace sezonowe i krótkoterminowe 

 Nowe sankcje i procedury administracyjne 
7. Nowe zasady walki z nielegalnym zatrudnieniem - zmiany w Kodeksie pracy – 

1 września 2016 

 
Trener: Maciej Chakowski - adiunkt i wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wspólnik zarządzający w kancelarii C&C 
Chakowski & Ciszek. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego 
się m. in. zmianami w przepisach Kodeksu pracy. Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów Unii Europejskiej. Specjalizuje 
się w zbiorowym prawie pracy. Reprezentuje pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w 
zakresie sporów zbiorowych, rokowań układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji 
z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy do Kodeksu pracy. 


