
 
 

 

PROGRAM SZKOLENIA DLA INWENTARYZATORÓW, MUZEALNIKÓW  
„Prawo pracy w obliczu COVID-19” 

Webinarium na platformie komunikacyjnej 
24 listopada 2020 i 26 listopada 2020 

 
24 LISTOPADA 2020 – część I 
9.20 - 9.30 logowanie i rejestracja uczestników 
9.30-12.00 sesje tematyczne 

ZMIANY PRAWA PRACY ZWIĄZANE Z COVID-19 
o mechanizmy prawa pracy obowiązujące na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych – ujęcie praktyczne,  
o zmniejszenie wymiaru czasu pracy,  
o obniżenie wynagrodzenia,  
o delegowanie pracownika do wykonywania innych obowiązków,  
o zmiana stanowiska pracy,  
o wypłata wynagrodzenia przy wprowadzeniu przestoju, 
o zasady zobowiązania pracownika do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. 

PRACA ZDALNA 
o różnice pomiędzy systemem pracy zdalnej a homeoffice, 
o zasady wprowadzenia pracy zdalnej na gruncie tzw. tarcz antykryzysowych, 
o konieczność poniesienia kosztów wprowadzenia systemu pracy zdalnej, 
o czas pracy w systemie pracy zdalnej, 
o wypadki podczas pracy zdalnej i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w systemie pracy zdalnej, 
o kontrola i monitoring w ramach pracy zdalnej, 
o projekt wprowadzenia systemu pracy zdalnej do Kodeksu pracy – ujęcie praktyczne. 

BHP I KIEROWANIE NA BADANIA ZWIĄZANE Z COVID-19 
o szczególne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP w okresie pandemii, 
o dopuszczalność kierowania pracownika na badania i testy związane z COVID-19. 

12.00-12.30  pytania i dyskusja 

 

26 LISTOPADA 2020 - część II 
9.20 - 9.30 logowanie i rejestracja uczestników 
9.30-11.00 sesja tematyczna 

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ ZWIĄZANE Z COVID-19 
o formy rozwiązania umowy o pracę, 
o wskazanie „uzasadnionej przyczyny” rozwiązania umowy o pracę, w tym możliwość powołania się na 

COVID-19 i likwidację stanowiska pracy, 
o prawa pracownika związane z różnymi formami rozwiązywania umów o pracę, 
o warunki i zasady wypłaty odprawy, 
o rozwiązanie umowy o pracę za pośrednictwem e-mail, 
o najczęściej popełnianie błędy – ujęcie praktyczne, 
o uprawnienia emerytalne i ochrona wieku przedemerytalnego. 

11.00-11.30  pytania i dyskusja 

 
PROWADZENIE I MODEROWANIE SZKOLENIA Monika Wieczorek – Radca prawny, partner w kancelarii Wieczorek Kilarska 
KOORDYNACJA SZKOLENIA ZE STRONY ZARZĄDU PSIM Katarzyna Reszka – Prezes PSIM  



Cel szkolenia 
 
Szkolenie ma na celu przedstawienie praktycznego zastosowania prawa pracy w okresie epidemii z perspektywy 
pracownika instytucji kultury, muzealnika. 
 
 
Prowadząca szkolenie 
 

 

 
       Monika Wieczorek – Radca prawny, Partner w kancelarii Wieczorek Kilarska 

 

Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w doradztwie prawnym. Specjalizuje się w prawie pracy i HR, prawie 
własności intelektualnej i nowych technologii oraz ochronie danych osobowych. Jest autorką pionierskich rozwiązań w 
zakresie mechanizmów przeciwdziałania zachowaniom niepożądanym, mobbingowi i dyskryminacji oraz prowadzenia w 
miejscach pracy postępowań wyjaśniających. Reprezentuje pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych z 
zakresu prawa pracy. Autorka licznych publikacji, m.in. „Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów 
powszechnych” (2012), "Monitoring zgody z RODO” (Wydawnictwo C.H. Beck, 2020). 

Od 10 lat regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Posiada doświadczenie we współpracy szkoleniowej i 
doradczej z instytucjami kultury w obszarze prawa pracy i ochrony danych osobowych. 

Wykładowca na Politechnice Warszawskiej. 

 

Współpracowała z: 

Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej 

Okręgową Izbą Radców Prawnych 

Sturtupami, IT, E-commerce 

Branżą kreatywną (artyści, eventy, instytucje kultury) 

HR i agencjami zatrudnienia 

Branżą medyczną 

 

Przykładowe wystąpienia: 

Podcast na temat dyskryminacji i mobbingu  

Audycja "Dobra praca" w TOK FM o zwolnieniach w trakcie epidemii 

 

Wydarzenie współorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych oraz Stowarzyszenie BORIS 
w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (SCWO). Projekt współfinansuje m.st. Warszawa. 


