
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Prawo pracy i umowy cywilnoprawne 2017-2018 oraz najnowsze orzecznictwo w 

sprawach pracowniczych” 

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz  Organizacja 

Pracodawców Ziemi Lubuskiej zapraszają na bezpłatne szkolenie: „Prawo pracy i umowy 

cywilnoprawne 2017-2018 oraz najnowsze orzecznictwo w sprawach pracowniczych”, 

które odbędzie się  15 grudnia 2017 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w Starostwie 

Powiatowym we Wschowie, Sala konferencyjna (III piętro), Plac Kosynierów 1c. 

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi zmianami w 

przepisach prawa pracy oraz w przepisach regulujących zatrudnianie na podstawie umów 

cywilnoprawnych w latach 2016 – 2017. Podczas szkolenia omówione zostaną między 

innymi n/w zagadnienia: 

• Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny; 

• Nowe zasady limitowania umów na czas określony; 

• Obowiązki pracodawców zawierających nielimitowane umowy na czas określony; 

• Zasady ustalania okresu wypowiedzenia umów na czas określony; 

• Instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy – co się zmieniło; 

• Zmiany w zakresie zawierania umowy o pracę od 1 września 2016r. – o czym 

koniecznie należy pamiętać; 

• Uprawnienia rodzicielskie po zmianach – uprawnienia pracowników oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych; 

• Opieka nad dzieckiem po zmianach – nowe zasady; 

• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017r.; 

• Zmiany w zakresie wynagradzania osób wykonujących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych; 

• Ewidencja czasu pracy osób wykonujących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych; 

• Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy; 

• Najnowsze orzecznictwo w sprawach pracowniczych. 

 



Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników 

biur rachunkowych oraz wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy stykają się 

ze stosowaniem prawa pracy (max 2 osoby z jednej firmy). 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o imienne potwierdzenie 

przyjęcia naszego zaproszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go 

mailem na adres: j.wierzbinska@opzl.pl.  Termin przyjmowania zgłoszeń to 08.12.2017 r. 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt z Panią Justyną Wierzbińską, Odział OPZL Wschowa, 

tel.: 884 782 630. 

 

Zapraszamy do udziału! 
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