
 

 

Szanowni Państwo, 
 
w związku z Państwa zgłoszeniem i zakwalifikowaniem się na jednodniowe szkolenie, które odbędzie 
się w ramach projektu „Dobre prawo wymaga kompetentnych autorów” finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej, chcielibyśmy poinformować Państwa o szczegółach szkolenia.  
 
TEMAT: „Ubezpieczenia społeczne – zasiłki na wypadek choroby i macierzyństwa” 
 
DATA: 06 marzec 2020 r. (piątek) 
 
GODZINY SZKOLENIA: 9:00 – 14:30  
 
MIEJSCE: Radlin, ul. Korfantego 42 (Górnicza Strzecha) 
 
LICZBA UCZESTNIKÓW: 30 osób 
 
TRENER: Paweł Galec 
 
W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione wyżywienie: (serwis kawowy, obiad) a także komplet 
materiałów szkoleniowych. Szkolenie kończy się przyznaniem certyfikatów. Sala jest dostosowana do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  
 
Jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś szczególne preferencje żywieniowe (wegetariańskie posiłki), 
prosimy o informację na ten temat do 02/03/2020, do godziny 14.00.  
 

Opis szkolenia: 

Szkolenie z ubezpieczeń społecznych – zasiłków na wypadek choroby i macierzyństwa rozszerzone o 
wybrane zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. 

 
Cele szkolenia: 

Przekazanie wiedzy dotyczącej ubezpieczeń społecznych – zasiłków na wypadek choroby i 

macierzyństwa oraz zagadnień z zakresu zbiorowego prawa pracy. Z uwagi na obszerną nowelizację 

ustawy o związkach zawodowych oraz wielu innych aktów z nią powiązanych (wejście życie 1 stycznia 

2019 r. oraz 23 sierpnia 2019 r.)  szczególnie uwzględnione zostaną nowe obowiązki i uprawnienia 

związków zawodowych. 

Metody pracy: 

Wykład i prezentacja multimedialna, „burza mózgów”, dyskusja, studium przypadku. Wszystkie 

zajęcia poprowadzone zostaną z wykorzystaniem interaktywnych form pracy angażujące uczestników 

do udziału. 

 

 

 



 

 

Ramowy program szkolenia 

 

CZAS 

TRWANIA 

BLOK TEMATYCZNY i TREŚĆ 

Tematyka szkolenia będzie rozszerzona o nowelizacje ustawy o związkach 
zawodowych 

9:00 – 9:45 

 
Prawa i obowiązki pracownika wynikające z  niezdolności pracownika do 
pracy wskutek choroby. 
 

9:45 – 11:30 

 
Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa 
 

11:45 – 13:30 
Prawa i obowiązki zakładowej/międzyzakładowej organizacji związkowej 

wynikające z nowelizacji ustawy o związkach zawodowych  

13:30 – 14:30 

Praktyczna wykładnia przepisów ustawy o związkach zawodowych  

w zakresie funkcjonowania zakładowej/międzyzakładowej w zakładzie 

pracy. 

 

 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.  
 
Pozostaję do Państwa dyspozycji, 
Katarzyna Gawryluk 

Kierowniczka projektu 
+48 502 036 558 
radakrajowa@zzg.org.pl 


