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Blok 1 INDYWIDUALNE STOSUNKI PRACY

1 Wstęp do prawa pracy 
i podstawowe pojęcia

Źródła prawa pracy. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 
Kodeksu pracy. Pojęcie pracownika i pracodawcy. Pojęcie 
prawa pracy. Zawieszanie przepisów prawa pracy. Zasady 
prawa pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu.

9

2 Międzynarodowe 
źródła prawa pracy

Umowy i konwencje. Źródła europejskiego prawa pracy; 
rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. 
Zasady europejskiego prawa pracy. Regulacje dotyczące 
zbiorowego prawa pracy.
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3
Prowadzenie 
dokumentacji 
osobowej

Akta osobowe. Kwestionariusze osobowe, listy płac, karty 
wynagrodzeń, okresy składkowe, działalność socjalna, 
praca w warunkach szczególnych.
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4 Stosunek pracy

Nawiązanie stosunku pracy. Stosunek pracy, a
zatrudnianie na innych podstawach prawa cywilnego. 
Forma i treść umowy o pracę. Rodzaje umowy o pracę. 
Sposoby rozwiązania umowy o pracę oraz stosunków 
pracy opartych na innych podstawach. Wypowiedzenie 
zmieniające. Zakazy wypowiadania umów o pracę. Rola 
związków zawodowych. Rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia prze pracodawcę. Rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika. Ustanie 
stosunku pracy. Roszczenia pracownika w związku z 
nieuzasadnionym bądź bezprawnym rozwiązaniem
stosunku pracy - przywrócenie do pracy bądź
odszkodowanie.
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5
Zatrudnienie 
tymczasowe i
telepraca

Konstrukcja prawna zatrudnienia tymczasowego -
trójpodmiotowość. Agencja pracy tymczasowej,
pracodawca użytkownik i pracownik tymczasowy. Prawa i 
obowiązki stron umowy o pracę. Tymczasowe zatrudnienie 
cywilno-prawne. Delegowanie pracowników na terytorium 
WE przez polską agencję pracy tymczasowej.
Telepraca.
a) elastyczność czasu pracy, 
b) miejsce wykonywania pracy 
c) podróż służbowa telepracownika i kontrola stanu bhp.
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6 Podróże służbowe

Pojęcie podróży służbowej. Miejsce wykonywania pracy, a 
podróż służbowa. Przejazdy lokalne, a podróż służbowa. 
Udokumentowanie podróży służbowej. Należności z tytułu 
podróży służbowej. Rozliczanie diet, noclegów i kosztów 
wyżywienia. Podróż własnym środkiem lokomocji. Czas 
pracy
w podróży służbowej. Wypadek w trakcie podróży 
służbowej. Należności podatkowe i ZUS-owskie.
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Rozliczanie podróży zagranicznych.

7
Wynagrodzenie za
pracę 
i inne świadczenia

Definicja wynagrodzenia. Akty regulujące zasady ustalania 
wynagrodzenia
za pracę. Wynagrodzenie zasadnicze, premia, nagroda. 
Stałe dodatki
do wynagrodzenia. Wynagrodzenie za efektywną pracę - 
wyjątki. Zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. Zwolnienia od pracy
bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Ochrona 
prawna wynagrodzenia za pracę. Dopuszczalność
potrąceń z wynagrodzenia za pracę i ich wysokość.
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8 Administracja płac

Sposoby ustalania wynagrodzenia minimalnego - osobiste 
zaszeregowanie, wynagrodzenie poniżej wynagrodzenia 
minimalnego. Sporządzanie raportów i sprawozdań GUS - 
owskich. Pojęcie wynagrodzenia brutto i netto.
Wynagrodzenie z tytułu odpraw i odszkodowań z tytułu 
rozwiązania stosunku pracy. Wynagrodzenie za jeden 
dzień pracy. Wynagrodzenie za część miesiąca. Wysokość 
zasiłku chorobowego po ustaleniu nowego wynagrodzenia. 
Ekwiwalent za urlop. Dodatki stażowe. Nagrody. Egzekucja 
z wynagrodzenia za pracę.
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9
Obowiązki 
pracodawcy. 
Obowiązki pracownika

Tworzenie regulaminu pracy. Tworzenie regulaminu
wynagradzania. Przychody podlegające opodatkowaniu.
Rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne. Dopłaty 
do wypoczynku pracowników i ich dzieci.
6. Pracodawca, jako płatnik składek (PIT-11,PIT-40,PIT- 
12A. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
Świadczenia ponoszone przez pracownika
(PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11). Obowiązek przeciwdziałania 
mobbingowi.
Obowiązki pracownika
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10 Świadectwa pracy
Treść świadectwa pracy. Zmiana świadectwa pracy. 
Roszczenia pracownika w związku z niewydaniem
świadectwa pracy bądź wydaniem niewłaściwego
świadectwa pracy.
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11
Kwalifikacje 
zawodowe 
pracowników

Ustalanie kwalifikacji zawodowych i ich podnoszenie. 
Wymiar urlopu szkoleniowego. Świadczenia dodatkowe. 
Zwrot kosztów.
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Zakazy konkurencji.
Odpowiedzialność 
materialna 
pracowników

Treść zakazu konkurencji. Forma zakazu. Skutki
naruszenia zakazu. Przesłanki odpowiedzialności
materialnej pracownika. Pojęcie szkody i ustalanie związku 
przyczynowego. Ograniczenie odpowiedzialności
pracownika. Mienie powierzone pracownikowi z
obowiązkiem wyliczenia się.

4

13
Czas pracy.
Podstawowe pojęcia i 
systemy czasu pracy

Wymiar i rozkład czasu pracy. Podstawowe pojęcia czasu 
pracy. Przerwy
w pracy. Przerwy na odpoczynek. Dyżur. Systemy czasu 
pracy. Ruchomy czas pracy.
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14

Czas pracy. Godziny 
nadliczbowe. Praca w 
nocy, niedziele i
święta

Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych.
Niepełny wymiar czasu pracy. Zakazy pracy w godzinach 
nadliczbowych. Wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych. Ekwiwalent w postaci czasu wolnego. Pora 
nocna. Praca w niedziele i święta. Ewidencja czasu pracy.
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15 Urlopy pracownicze

Urlop wypoczynkowy. Powstanie prawa do urlopu i jego 
wymiar. Tryb udzielania urlopu. Urlop na żądanie.
Odwołanie z urlopu. Urlop proporcjonalny. Urlop bezpłatny. 
Urlop w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Przedawnienie prawa do urlopu.
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16 Uprawnienia 
rodzicielskie

Materialne środowisko pracy. Wykaz prac wzbronionych 
kobietom. Szczególna ochrona stosunku pracy kobiet
ciężarnych; opieka lekarska.
Urlopy rodzicielskie:
a) macierzyński,
b) dodatkowy,
c) rodzicielski,
d) ojcowski, 
e) wychowawczy. 
Inne ulgi i przywileje związane z rodzicielstwem.
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17 Zatrudnianie 
młodocianych

Pojęcie młodocianego. Dopuszczalność zatrudnienia.
Umowa o przygotowanie zawodowe. Dokształcanie. Urlop 
wypoczynkowy. Czas pracy. Badania okresowe. Prace 
wzbronione młodocianym.
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18
Dochodzenie 
roszczeń 
pracowniczych

Spór ze stosunku pracy. Procesowe prawo pracy. Skarga 
do organów Państwowej Inspekcji Pracy. Postępowanie 
pojednawcze. Sądy pracy. Ustrój i kompetencje. Zasady 
procesowe. Rodzaje spraw z zakresu prawa pracy. 
Przegląd orzecznictwa. Przedawnienie i terminy zawite. 
Orzecznictwo sądowe w tych sprawach. Wykonywanie 
orzeczeń i ugód sądowych.
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19 Bezpieczeństwo i
higiena pracy

Odpowiedzialność za stan bhp. Obowiązki pracodawcy. 
Obowiązki kierowników pracy. Obowiązki
pracownika.Prawo pracownika do bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy: 
a) szkolenie bhp, 
b) badania lekarskie, 
c) prawo powstrzymania się od pracy, 
d) informowanie pracownika o narażeniu zawodowym, 
e) odzież robocza i ochronna, sprzęt ochrony osobistej, 
f) posiłki i napoje.
Związkowa i pracownicza kontrola warunków pracy. 
Społeczna Inspekcja Pracy. Ogólne przepisy
bezpieczeństwa i higieny pracy. Postępowanie
w sprawach wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
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Przestępstwa i
wykroczenia 
przeciwko prawom
pracownika

Pojęcie przestępstwa. Wina umyślna i nieumyślna. Rodzaje 
przestępstw i zagrożenia sankcją. Pojęcie wykroczenia. 
Podmioty wykroczeń - pracodawca, osoba kierująca i inni. 
Rodzaje wykroczeń. Postępowanie w sprawach o
wykroczenia. Rodzaje sankcji. Przedawnienie przestępstw i 
wykroczeń. Przegląd orzecznictwa.
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Blok 2 ZBIOROWE PRAWO PRACY

21
Rola i zadania
związków 
zawodowych

Wolności związkowe. Członkowstwo związku. Zadania i 
kompetencje. Statut związkowy. Struktury organów
związkowych. Wybory władz. Zasady delegowania do 
władz związkowych. Szczególna ochrona stosunku pracy 
niektórych działaczy związkowych.

4



14 zjazdów x 12 godz. = 168 godz.

22 Układy zbiorowe
pracy

Układy zbiorowe pracy, jako źródło prawa. Strony układu. 
Treść układu. Wyłączenia podmiotowe. Zawarcie, zmiana 
treści oraz rozwiązanie układu zbiorowego pracy.
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23 Zbiorowe spory pracy
Pojęcie sporu zbiorowego. Strony sporu. Stadia sporu. 
Tryb postępowania. Warunki dochodzenia do strajku. 
Rozwiązanie sporu.
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24 Rady pracowników

Obowiązek i zakres informowania pracowników. Obowiązki 
pracodawcy w zakresie tworzenia rady pracowników. 
Kompetencje rady pracowników. Wybory do rady
pracowników. Zakres spraw konsultowanych z radą 
pracowników. Ochrona stosunku pracy członków rady 
pracowników.
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Blok 3 NADZÓR I KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA 
PRACY


