
                                                                                                                                    

 

 

 

Warszawa, 14 kwietnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 
 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zapraszają w ramach Forum 

Pracowników Kadr na szkolenie online „Koronawirus a prawo pracy”. 

Spotkanie odbędzie się 13 maja 2020 r. 

 Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc maj. Koszt szkolenia 

dla zainteresowanych osób spoza Forum Pracowników Kadr to 249 zł przy zgłoszeniu do 6 maja. Cena 

obejmuje udział w profesjonalnym szkoleniu online, materiały szkoleniowe przekazane w wersji 

elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem. 

 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 6 maja 2020 r. mailem: 

szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl 

 W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: tel. (22) 351 93 19,  

kom. 732 983 894, e-mail: agnieszka.osman@frdl.org.pl 

 

 

 

 

                                                Z poważaniem 

 

                                                Agnieszka Osman  

                                                Koordynator Mazowieckiego 

                                                                                  Forum Pracowników Kadr 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE 
Koronawirus a prawo pracy 

 
13 maja 2020 r. 10:00-14:00 

 

 
Prowadząca: Beata Kozakowska- Burdzińska- Radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w 
Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa 
pracy z uprawnieniami pedagogicznymi. Jako praktykujący radca prawny ukierunkowuje swoje 
działania tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.  
 
 
Program: 
 1.  Wyjazdy służbowe 

 a. Czy pracownik może odmówić wyjazdu w rejony, gdzie występuje koronawirus, ze względu na 

groźbę zarażenia? 

2. Badania lekarskie 

a. Czy pracodawca może zlecić dodatkowe badania lekarskie pracownikowi, który  powraca do pracy 

po wyjeździe do regionu/kraju, w którym był narażony na zakażenie koronawirusem? 

 3. Urlop 

a. Czy pracodawca może zabronić pracownikowi wykorzystania urlopu, jeżeli ma on być wykorzystany 

w kraju, gdzie jest duże ryzyko zainfekowania koronawirusem? 

b.  Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w 

kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa? 

c.Czy pracodawca ma prawo wysłać na urlop pracownika wracającego z wypoczynku z regionu 

objętego kor 

4. Dopuszczenie do pracy 

a. Czy pracodawca może nie dopuścić do pracy pracownika, który wraca do pracy z pobytu w 

kraju/regionie objętym działaniem koronawirusa? 

5. Ocena stanu zdrowia pracownika przez pracodawcę 

a. Czy pracodawca  jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika?  

6. Praca zdalna 

 a. W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną  - ustna, czy pisemna? 



                                                                                                                                    

 

 b. Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona? 

 c.  Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany lub wydłużany? 

 d. Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej? 

e. Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do 

odpowiedzialności (kara porządkowa)? 

 f. Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych.  

 g. Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może być świadczona ze 

względu na warunki i stosunki panujące w domu? 

h. Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie? 

i. Czy są konkretne okoliczności  upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej?  

j. Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom pracownika? 

7 .Badania profilaktyczne i szkolenia BHP 

8. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 

9. Świadczenia z powodu poddania się kwarantannie i izolacji   

 

 
 



                                                                                                                                    

 

 
KARTA ZGŁOSZENIA 

Koronawirus a prawo pracy 
13 maja 2020 r. 10:00-14:00 

Cena: 180 zł- dla Członków Forum Kadr 
Osoby  spoza Forum to 249,00 zł netto przy zgłoszeniu do 6 maja.  

 
 
Instytucja (dane do faktury) ................................................................................................................  
 
Imię, nazwisko .....................................................................................................................................  
 
Tel./fax.: ...............................................................................................................................................  
 
e-mail:  ................................................................................................................................................  
 

     

 
        Podpis osoby delegującej 
  
 
                                                                                                        ........................................................... 
  
 
 

 
Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 6 maja 2020 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub  
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl 

 
Ewentualną rezygnację przed szkoleniem można zgłosić najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.    


