
 

 
Szanowni Państwo, 

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia 

pt. „Kodeks pracy po zmianach od 2016 r.” 

 

Celem szkoleń jest kompleksowe zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami 

Prawa pracy od strony praktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji spornych, które 

najczęściej rozpatrywane są przez Sądy pracy, a nadto ze szczególną uwagą poddawane są kontroli 

przez PIP. Podczas szkoleń uczestnicy poznają skuteczne narzędzia pozwalające na zabezpieczenie 

interesu pracodawcy, a także skuteczne i zgodne z prawem metody egzekwowania obowiązujących 

przepisów. Podczas szkoleń omówione zostaną ostatnie zmiany w przepisach. 

Szkolenia kierowane są do przedsiębiorców, pracowników działów kadr, pracowników biur 

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

prawa pracy. 

Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą teorii i praktyki związanej 

ze stosowaniem podstawowych instytucji Prawa pracy, nauczą się jak należy interpretować sporne 

przepisy, jak zabezpieczyć materiał dowodowy na wypadek ewentualnych sporów na gruncie Prawa 

pracy, a nadto w jaki sposób tworzyć dokumentację towarzyszącą umowie o pracę i umowom 

cywilnoprawnym. W trakcie szkoleń uczestnicy będą również rozwiązywać rozmaite stany faktyczne 

zaczerpnięte z autentycznych procesów sądowych oraz pracować na wzorach umów i dokumentów. 

Podczas szkoleń zaprezentowane zostaną także rozmaite stanowiska i interpretacje urzędowe. 

Szkolenia poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – wykładowca Polskiej Fundacji 

Przedsiębiorczości, radca prawny, specjalista prawa pracy, trener z wieloletnim doświadczeniem, 

które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych 

zagadnień prawnych. 

 

Szkolenia odbędą się w Wolsztynie 9 i 10 lutego 2016 r., w godzinach 9.00 – 16.00 miejsce 

szkoleń: sala sesyjna Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, przy ul. 5 Stycznia 5. 

 

Podczas szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po szkoleniu – zaświadczenie 

o uczestnictwie. Przewidziany ponadto słodki bufet, kawa i herbata dla każdego uczestnika.  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

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

naszego zaproszenia pod numerem telefonu (68) 384 56 28 lub mailem a.andrys@powiatwolsztyn.pl  

 

Serdecznie zapraszamy! 
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