
 
 

 
„Prawo pracy – zmiany w prawie” 

 

OPIS SZKOLENIA  

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła 

Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOC  

pt. „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

Prawo pracy – zmiany w prawie.   

Data i czas szkolenia  18.06.2019 (wtorek)  

godz.: 9:30-16:45  

Miejsce szkolenia:  Skawina 
Dokładna lokalizacja zostanie podana w terminie 

późniejszym 

Termin zapisów:  Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11 

czerwca (wtorek) do godz. 12:00  

Adresaci szkolenia:  Przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych  

z Małopolski  

Kryteria rekrutacji  Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa 

w projekcie  
O SZKOLENIU  

Cel kształcenia: rozwój potencjału przedstawicieli/ek małopolskich NGO w procesie stanowienia 

prawa w Polsce  

 

Zakres szkolenia: 

- zmiany w prawie pracy w 2018 i 2019r. 

- nowe obowiązki pracodawcy w związku z RODO 

- możliwości w zakresie stosowania monitoringu w pracy 

-prawa i obowiązki pracowników - rodziców (urlopy rodzicielskie, możliwość ich 

wykorzystywania, ochrona rodziców w pracy) 

- dane biometryczne - czy pracodawca może je gromadzić, a jeśli tak to w jakim zakresie 

- szkolenia bhp dla pracowników - czy to nadal obowiązek 

- archiwizacja dokumentacji pracowniczej 

 

Szkolenie kończy się obowiązkowym testem pisemnym, którego zaliczenie warunkuje otrzymanie 

certyfikatu.  

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. 



 
 

 
 

Organizator zapewnia:  

- materiały szkoleniowe  

- catering (dwie przerwy kawowe i obiad) 

- zwrot kosztów podróży (w uzasadnionych przypadkach).  

Organizator nie zapewnia kosztów zakwaterowania. 

 

Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w ramach projektu „Skuteczna partycypacja publiczna NGO” 

muszą złożyć w wersji papierowej (Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, ul. Żułowska 51, 

31-436 Kraków)  i/lub elektronicznej (ngo@kolping.pl) poniższe dokumenty: 

 Zgłoszenie na szkolenie - formularz 

oraz - /dla osób zgłaszających się po raz pierwszy w ramach projektu „Skuteczna 

partycypacja publiczna NGO”/ - dokumenty dostępne  na stronie 

www.partycypacjango.kolping.pl w zakładce dokumenty/ 

 Regulamin_Załącznik_nr_1_formularz zgłoszeniowy  

 Formularz_Załacznik_nr_1_zgoda na przetwarzanie danych  

 Formularz_Załącznik_nr_2_ankieta  

 Regulamin_Załącznik_nr_2_deklaracja  

 

Prosimy o podanie w tytule maila tematu szkolenia.  

 

Organizator:  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce 

tel.: 12 418 77 78 (godz.:10:00-14:00), e-mail: ngo@kolping.pl  

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian. 

Zapraszamy! 

mailto:ngo@kolping.pl

