
 

 

 
Program ogólny seminarium prawnego: 

„Prawo pracy dla osób  
z niepełnosprawnością” 

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 

Seminarium prawne „ Prawo pracy dla osób niepełnosprawnością” 

2. Czas trwania, sposób realizacji 

 Czas trwania seminarium: 2 godziny  

 Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu takich form jak: wykład, dyskusja, ćwiczenia 
grupowe i indywidualne, prezentacja trenerska 

3. Cele kształcenia 

Celem zajęć jest zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej: 

 rodzajów umów o pracę oraz umów zlecenie i o dzieło, 

 telepracy jako elastycznej formy zatrudnienia, 

 rozwiązania umowy o pracę, urlopów pracowniczych, 

 obowiązków pracodawcy i pracownika, 

 czasu pracy z uwzględnieniem czasu pracy osoby niepełnosprawnej, 

 dodatkowych przywilejów osób niepełnosprawnych,  

 rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy, przedawnienia roszczeń. 

4. Plan nauczania 

 

L.p. Temat Liczba godzin zajęć 

praktycznych 

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy 0,5  

2. Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika  1 

3. Osoba niepełnosprawna w systemie dofinansowań  0,5 

 Razem liczba godzin 2 

 



 

 

 

Program seminarium oparty jest o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z 1997 numer 
78, pozycja 483 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z 1964 r., numer 16, 
pozycja 93 z późniejszymi zmianami) , 

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dziennik Ustaw z 1964 
r., numer 43, pozycja 296 z późniejszymi zmianami),  

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 1998 r. nr 
21 pozycja 94 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 
2011 r. numer 127, pozycja 721 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. (Dziennik 
Ustaw z 2002 r. numer 200 pozycja 1679 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst 
jednolity: Dziennik Ustaw z 2008 r. numer 69, pozycja 415 z późniejszymi zmianami). 

 


