
Witam Was 😊  

Mam nadzieję, że razem jakoś przetrwamy ten trudny czas kwarantanny 😉 

Bardzo Was proszę o opracowanie tematów w zeszycie na zasadach takich jak robiliście na 

lekcjach, czyli ja przygotuje dla Was podpunkty i punkt po punkcie trzeba opracować w 

zeszycie. Podam Wam od razu dwa tematy czyli dzisiejszy (25.03.2020) i temat, który miałby 

być realizowany za tydzień (01.04.2020). Pierwszy temat proszę opracować do środy za 

tydzień do godziny 12:00, bardzo proszę o zdjęcia notatek wysłane na adres 

naukazdalnazdz@gmail.com . Będę starała się na bieżąco Was oceniać i wstawiać oceny do 

Librusa 😉.  

Wiem, że ciężko się zmobilizować, ale kurczę chyba musimy wszyscy się zebrać w sobie i 

działać, dla naszego wspólnego dobra, w razie pytań jestem również dostępna na 

Messengerze, pod mailem e.sobotka@wmzdz.pl i pod telefonem 509 805 325, ale myślę, że 

bez problemu sobie poradzicie z tematem 😉 

 

 

Temat: Elementy prawa pracy.                                                                                            25.03.2020 

1. Pojęcia: system prawny, sekcja normy prawnej, odpowiedzialność prawna. 

2. Kodeks pracy i zasady pracy. 

3. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy w Polsce: PIP, PIS, SIP. 

4. Stosunek pracy, pojęcie pracownika, telepracownika. 

5. Zawarcie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę.  

6. Job sharing. 

7. Okresy wypowiedzenia. 

8. Obowiązki pracodawcy i pracownika: 

• Obowiązki pracodawcy 

• Obowiązki pracownika 

• Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika 

• Regulamin pracy 

• Nagrody 

• Odpowiedzialność porządkowa pracowników 

• Odpowiedzialność materialna pracownika 

• Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi 

• Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

9. ZADANIE: Wzór umowy o pracę (str. 83) przenieś na dokument Worda i wypełnij tak, 

jakbyś to Ty miałbyś być zatrudnionym pracownikiem na okres próbny 3 miesięcy, na 

stanowisku LOGISTYK w dowolnie wybranej firmie Nidzickiej, zaproponuj 

wynagrodzenie. (będzie oceniane jako dodatkowe zadanie, więc za ten temat 

otrzymacie dwie oceny 😉 ) 
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Temat: Czas pracy i urlopy.                                                                                    01.04.2020 

1. Czas pracy, tygodniowy czas pracy. 

2. Okresy odpoczynku 

3. Praca w godzinach nadliczbowych 

4. Praca w niedzielę i święta 

5. Urlopy wypoczynkowe 

6. Plan urlopów, odwołanie pracownika z urlopu, urlop na żądanie, niewykorzystany 

urlop, urlop bezpłatny.  

7. ZADANIE: Ćwiczenie 1 i 2 strona 90 (dodatkowa ocena 😉) 

 

 

Temat 1 czas na wykonanie do środy 01.04.2020 godzina 12:00 

Temat 2 czas na wykonanie do środy 08.04.2020 godzina 12:00 

 

Pozdrawiam  

Ewa Sobotka 😉 

 

 


