
 

 
 

 

Zapraszamy na jednodniowe szkolenie: 

„Prawo pracy i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2018 r.” 

Program szkolenia: 

I. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2018 ROKU 

 Zasady i tryb tworzenia oraz zmiana regulaminu Funduszu przez pracodawcę, rola związków 
zawodowych. 

 Ustawowe obowiązki socjalne pracodawcy. 
 Tworzenie Funduszu i jego istota (odpisy i zwiększenia). 
 Zasady gospodarowania Funduszem (kryteria socjalne, obowiązek różnicowania świadczeń  

i usług). 
 Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu 

świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu. Tryby współpracy ze związkami 
zawodowymi i możliwe sposoby zapewnienia udziału związków zawodowych gwarantowanych 
przepisami prawa. Problem przedawnienia roszczeń. 

 Osoby objęte  działalnością socjalną (krąg osób uprawnionych). Dyskryminacja  
przy przyznawaniu świadczeń z funduszu. 

 Ochrona danych osobowych w kontekście gospodarowania Funduszem. Sposób 
dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników. Zgody  
na przetwarzanie danych osobowych, w uwzględnieniem problematyki przetwarzania danych  
o stanie zdrowia. 

 Wydatkowanie środków Funduszu na poszczególne cele. 
 Problem finansowania z Funduszu imprez o charakterze integracyjnym (poczęstunki, festyny 

itp.). 
 Brak różnicowania świadczeń a konsekwencje w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne  

w ocenie Sądu Najwyższego oraz ZUS. Prowadzone kontrole ZUS i stanowisko Sądów 
Apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego w orzecznictwie. 

 Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów ustawy. 
 Niedopuszczalne postanowienia regulaminów na przykładach. 

II. ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY  

 Zmiany w przepisach prawa pracy w roku 2018, w szczególności w wyniku wejścia w życie 
ustawy z dnia z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta  
oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z dnia 5 lutego 2018 r.) 

 Najczęściej popełniane błędy przez pracodawców w związku ze zmianami w prawie pracy, 
 które weszły w życie w roku 2017 r.  

 Projekt zmiany przepisów prawa pracy, w szczególności ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks Pracy – proponowane kierunki zmian. 

Terminy:  przewidujemy realizację szkolenia w dwóch terminach – 21.03.2018 r. oraz 23.03.2018 r.  

 w godz. 9:00-15:00 

Miejsce:     Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie, ul. Odrodzenia 21 

 


