
 

 

 

03-932 Warszawa   |   ul. Katowicka 4 lok. 12  |   tel. +48 22 612 64 62  |   e-mail:office@rycak.pl  

1 

 

Szanowni Państwo,  

 

w związku z wieloma wątpliwościami i licznymi pytaniami zgłaszanymi nam przez naszych 

Klientów i Osoby Trzecie co do zasad postępowania  pracodawców i pracowników w obliczu 

zagrożenia Koronawirusem (COVID-19), w imieniu RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR 

gorąco zapraszam do udziału w webinarium szkoleniowym nt.: „ Prawa i obowiązki 

pracodawców i pracowników w czasie epidemii Koronawirusa”.  

 

Podczas webinarium poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:  

- zasady zlecania pracownikom pracy zdalnej,  

- pozyskiwanie od pracowników/zleceniobiorców informacji czy przebywali w rejonach 

świata, w których występuje wysokie zagrożenie epidemiologiczne,  

- legalność mierzenia pracownikom/osobom trzecim temperatury,  

- legalność udzielania pracownikom urlopów bezpłatnych i urlopów wypoczynkowych 

w czasie epidemii,  

- zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia 

pracownika/zleceniobiorcy Koronawirusem,  

- zasady wynagradzania pracowników/zleceniobiorców podczas epidemii,  

- kwarantanna - zasady postępowania  

- okresowe i kontrolne badania lekarskie w trakcie epidemii.   

 

Szkolenie poprowadzą: 

1. r. pr. Magdalena Rycak 

- doktor nauk prawnych, specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie 

pracy. Ceniona specjalistka z zagadnień czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców. 

Z tej tematyki prowadzi od wielu lat szkolenia dla sędziów sądów powszechnych i 

biznesu. Referentka na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki 
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prawa pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału 

Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk 

prawnych. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 

2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni 

Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i 

Administracji Uczelni Łazarskiego. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych 

"Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W 

latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie 

Europy. 

W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 

doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. 

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy. 

Od 2003 r. konsultant prawny w wydawnictwie Wolters Kluwer. 

2. adw. Artur Rycak 

- doktor nauk prawnych, w latach 2000-2016 sędzia i asesor orzekający m.in. w 

sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i 

warszawsko-praskim. Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sądów 

Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie. 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w 

sprawach z zakresu prawa pracy (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził 

ponad 2.000 spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji). W latach 1996-

2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w 

Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach 

naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla 

asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie. 

Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz 

sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu 

prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych, 

w tym dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów i 

pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów 

sędziów i referendarzy sądowych oraz (ponad 3000 godzin szkoleń i zajęć 

akademickich). Obecnie obsługujący jako adwokat największe polskie i 
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międzynarodowe spółki i korporacje w sporach sądowych oraz w ramach doradztwa z 

zakresu prawa pracy. 

 

Podczas webinarium będzie możliwość zadawania pytań prowadzącym. Uczestnikom 

webinarium udostępnione zostaną materiały szkoleniowe.  

Szkolenie jest zaplanowane na najbliższy piątek, tj. 20.03.2020 r. godz. 12:00 – 13:15. 

Udział w webinarium dla Klientów Kancelarii jest bezpłatny. 

Jednocześnie w przypadku zainteresowania wydarzeniem zwracam się z uprzejmą prośbą o 

informację w treści wiadomości zwrotnej, wówczas udzielę dostępu do platformy, za 

pośrednictwem której szkolenie będzie prowadzone. Oczekuję na informację najpóźniej do 

19.03.2020 r. godz. 14:00. 

Liczba miejsc jest ograniczona (25). O zapisaniu na webinarium decyduje kolejność 

zgłoszeń).  

*W przypadku dużego zainteresowania wydarzeniem, sygnalizuję, że istnieje możliwość 

podziału szkolenia na dwie (lub więcej) tury, wobec czego zmianie może ulec nieznacznie 

godzina szkolenia (między 12:00 a 15:00).  

*W przypadku zainteresowania szkoleniem wewnętrznym online wyłącznie dl pracowników 

Państwa firmy prosimy o kontakt celem ustalenia tematyki, terminu oraz kosztu takiego 

szkolenia na email: kancelaria@rycak.pl  

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji: 

tel.: +48 661 811 016, +48 22 612 64 62; 

e-mail: agnieszka.kloczaniuk@rycak.pl; office@rycak.pl. 

Z wyrazami szacunku, 

Agnieszka Kłoczaniuk 
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