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Szkolenie zmiany w prawie pracy 2015/2016 
 
Część I – 1,5 h 

1. Zawieranie umów na czas określony.  

a. Umowa na okres próbny. 

b. Umowa na zastępstwo. 

c. Umowa na czas określony i limit. 

d. Skutki porozumień przedłużających umowy zawarte na czas określony. 

e. Obowiązek informacyjny do PIP. 

2. Rozwiązywanie umów o pracę.  

a. Nowe przepisy dotyczące umów zawartych na czas określony.  

b. Zwolnienia grupowe.  

c. Ochrona przedemerytalna w kontekście zmian wieku emerytalnego. 

d. Skutki naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę zawartych na czas 

określony i nieokreślony. 

Część II – 1,5 h 

3. Zmiany przepisów prawa w zakresie badań wstępnych i okresowych. 

4. Urlopy rodzicielskie. 

a. Wniosek urlopowy. 

b. Termin wykorzystania urlopu. 

c. Dzielenie urlopu na części. 

d. Rezygnacja z urlopu. 

e. Urlop w przypadku adopcji. 

f. Urlop ojcowski. 

g. Urlop wychowawczy. 

 

Część III – 1,5 

5. Czas pracy. Harmonogram czasu pracy w pracy zmianowej. 

6. Sesja pytań. 
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Zespół szkoleniowy 

Małgorzata Brzóska 
Radca prawny  
 

 
 

 

Jest specjalistką w prawie pracy, prawa korporacyjnego, w tym 

z zakresu prawa gospodarczego, prawa finansowego oraz 

prawa cywilnego (także procesowego). 

 

Świadczy usługi bieżącego doradztwa z zakresu prawa pracy na 

rzecz polskich i międzynarodowych przedsiębiorców oraz 

agencji pracy, w tym między innymi uczestniczy w negocjacjach 

i rokowaniach ze związkami zawodowymi podczas sporów 

zbiorowych.  

 

Doradca prawny przedsiębiorców z branży automotive oraz 

przemysłu ciężkiego. 

 

Języki: polski, angielski i hiszpański 

 

Filip Poniewski 
Adwokat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jest specjalistą z zakresu prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

oraz windykacji wierzytelności. 

 

Brał udział w projektach dotyczących zwolnień grupowych oraz     

ochrony danych osobowych. Był członkiem zespołu reprezentują-

cego pracodawcę w rokowaniach będących częścią procedury 

sporu zbiorowego. Reprezentował klientów w procesach pomiędzy 

pracodawcami a pracownikami, w tym w sprawach o dyskrymina-

cję i mobbing. 

 

Od wielu lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną grup przed-

siębiorstw z branży automotive.  

 

Języki: polski, angielski 
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Kontakt 
 

BBP Legal 

ul. Chorzowska 108 

40-101 Katowice 

Tel: + 43 32 726 56 97 

Fax: +48 32 790 96 36 

www.bbplegal.pl 

 

 

Małgorzata Brzóska 

Radca prawny, Partner 

Tel. + 48 509 824 449 

e-mail: 

malgorzata.brzoska@bbplegal.pl 

 

Filip Poniewski 

Adwokat, Partner 

Tel. + 48 607 387 480 

e-mail: fillip.poniewski@bbplegal.pl 
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