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ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 

Instytut Spraw Publicznych oraz Zarząd Krajowy OPZZ „Konfederacja Pracy” zapraszają na 
bezpłatne szkolenie:  

Prawo pracy – aktualne przepisy i planowane zmiany  

oraz rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa. 

 
Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2018 r. (piątek-sobota) we Wrocławiu, w 

Hotelu Wrocław, Al. M. Kromera 16.  
 
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 
związków zawodowych z województwa  dolnośląskiego. 
 
Zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych prosimy o przesłanie 
wypełnionej karty zgłoszeniowej do Instytutu Spraw Publicznych na adres 
szkoleniawiedza@isp.org.pl  najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018 r. 
 
Informacje telefoniczne: tel. 225564282 (Małgorzata Koziarek).  
 
Zgłoszenia przedstawicieli związków zawodowych przyjmuje OPZZ „Konfederacja Pracy”. 
 
Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń 
przy czym co najmniej 50% miejsc jest zarezerwowanych dla kobiet. Pojedyncza organizacja 
może zgłosić więcej niż jedną osobę (maksymalnie 2-3), jednak żeby umożliwić skorzystanie 
ze szkolenia większej liczbie organizacji, z danej organizacji będziemy przyjmować zgłoszenie 
jednego przedstawiciela, a kolejnych, jeśli pozostaną wolne miejsca. 
 
W trakcie zajęć przedstawimy aktualne przepisy prawa pracy oraz możliwości uczestnictwa w 
procesie stanowienia prawa. Zakres szkolenia:  
• wstęp do prawa pracy,  
• nowelizacja Kodeksu Pracy 
   o minimalne wynagrodzenie 
   o zawieranie umów o pracę na nowych zasadach 
   o urlopy związane z rodzicielstwem 
   o świadectwa pracy 
• rola partnerów społecznych w stanowieniu prawa pracy 
• dialog społeczny na poziomie lokalnym i szczeblu krajowym 
  o procedury konsultacyjne 
  o negocjacje 
  o lobbing 
 
Szkolenie poprowadzi Paweł Śmigielski – Dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ.  
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Oferowane zajęcia stanowią Moduł 1 dwumodułowego programu szkoleniowego. Osoby , 
które wezmą w nich udział będą miały pierwszeństwo w rekrutacji na zajęcia dotyczące 
udziału obywatelskiego i konsultacji społecznych w ramach Modułu 2, który wystartuje  w 
drugiej połowie 2018 roku.  Wiedza i umiejętności nabyte w ramach obu modułów 
szkoleniowych umożliwią uczestnikom skuteczny udział  w procesach stanowienia prawa. 
 
Uwagi praktyczne 

Miejsce zajęć oraz zakwaterowania uczestników jest dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Osoby potrzebujące dostosowań ze względu na niepełnosprawność 
proszone są o poinformowanie w karcie zgłoszeniowej.   
 
W ramach ograniczonej puli środków organizatorzy mogą zapewnić uczestnikom 
zamiejscowym jeden nocleg oraz zwrot kosztów przejazdu (w wysokości nie przekraczającej 
opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów 
II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków 
transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja 
wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości (maksymalnie 100 zł). Zwrot zostanie 
dokonany przelewem przez OPZZ Konfederację Pracy po odesłaniu wypełnionych delegacji 
wraz z biletami oraz numerem konta bankowego w terminie uzależnionym od otrzymania 
środków z Instytucji pośredniczącej. 
 
Wszystkim uczestnikom zapewnia się obiad w trakcie szkolenia. Uczestnikom 
zakwaterowanym dodatkowo kolację w dniu pierwszym i śniadanie w dniu drugim. 
Zajęcia będą trwały 1,5 dnia:  
15 czerwca 2018 r. (piątek) godz. 10:30 – 18:00/18:30,  
16 czerwca 2018  r. (sobota) godz. 09:00 – 12:30/13:00.  
 
Każdy uczestnik szkolenia zobowiązany będzie dostarczyć oryginał wypełnionej karty 
zgłoszeniowej oraz wypełniony formularz danych uczestnika i oświadczenie dotyczące jego 
danych osobowych. (Jest to warunek otrzymania wsparcia, tj. udziału w szkoleniu 
współfinasowanym ze środków EFS). Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie 
Instytutu Spraw Publicznych http://www.isp.org.pl/projekty,wiedza-i-kompetencje-kluczem-
do-efektywnego-udzialu-w-procesie-stanowienia-prawa,1151.html , gdzie również 
zamieszczone są szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego. 
 
Szkolenia są częścią  projektu pt. „Wiedza i kompetencje kluczem do efektywnego udziału w 
procesie stanowienia prawa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 
„Usprawnienie procesu stanowienia prawa”). 


