
 

Szkolenia związkowe 

Harmonogram e-szkoleń związkowych  

kwiecień-czerwiec 2021 roku 
 

Biuro Szkoleń ZR proponuje uczestnictwo w szkoleniach z wykorzystaniem platformy TEAMS. 

Zgłoszenia są przyjmowane pod adresem: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl lub telefonicznie 81 53 

208 11 wew. 20 

 

 

Kwiecień  
9 kwietnia  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Daniel Paul  

 

12 kwietnia  
Spór zbiorowy w zakładzie pracy – prawo i praktyka godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny 

Grzegorz Trejgel  

 

22 kwietnia  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego  
godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

 

26 kwietnia  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego z 

zagadnieniami przepisów karty nauczyciela.  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

 

Maj  
7 maja  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Daniel Paul  

 

10 maja  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego  
godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

 

17 maja  
Spór zbiorowy w zakładzie pracy – prawo i praktyka godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny 

Grzegorz Trejgel  

 

27 maja  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego z 

zagadnieniami przepisów karty nauczyciela.  



godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski 

 

Czerwiec  
07 czerwiec  
Spór zbiorowy w zakładzie pracy – prawo i praktyka godz. 9:00 – 13:00 prowadzi radca prawny 

Grzegorz Trejgel  

 

17 czerwca  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego z 

zagadnieniami przepisów karty nauczyciela.  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

 

25 czerwca  

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Daniel Paul  

 

28 czerwca  

Ustawa o związkach zawodowych uprawnienia i obowiązki związku zawodowego.  
godz. 9:00 – 13:00  

prowadzi radca prawny Bartłomiej Kozyrski  

 

Konsultacje:  

Sprawozdanie finansowe 2020 i rozliczenia z Urzędem Skarbowym i KAS  
Kontakt dział księgowości Elżbieta Urbańczyk , Sylwia Kawecka  

 

Rekrutację i dodatkowych Informacji dotyczących szkoleń udzieli Państwu:  

Tomasz Kupczyk (Biuro Szkoleń), e-mail: zbp.lublin@solidarnosc.org.pl tel. 81 53 208 11 wew. 
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