Urlopy pracownicze 2021

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
I. Rodzaje urlopów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Urlop wypoczynkowy
Urlop bezpłatny
Urlop macierzyński
Urlop rodzicielski
Urlop ojcowski
Urlop wychowawczy
Urlop szkoleniowy
Urlopy okolicznościowe

II. Urlop wypoczynkowy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wymiar urlopu wypoczynkowego
Ustalenie stażu urlopowego
Urlop proporcjonalny
Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego
Urlop pracownika niepełnosprawnego
Urlop pracownika młodocianego
Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego, wnioski i plany urlopowe
Przesunięcie terminu urlopu, przerwanie urlopu i odwołanie pracownika z
urlopu
9. Urlop zaległy
10.Urlop na żądanie
11.Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop

III. Urlop bezpłatny
1.
2.
3.
4.

Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
Urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
Urlop bezpłatny a ubezpieczenia społeczne

IV. Urlop macierzyński
1.
2.
3.
4.
5.

Prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez matkę
Urodzenie martwego dziecka lub śmierć dziecka
Zgon matki przy porodzie lub porzucenie dziecka przez matkę
Pobyt dziecka lub matki w szpitalu
6. Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego

V. Urlop rodzicielski
1.
2.
3.
4.
5.

Prawo do urlopu rodzicielskiego i jego wymiar
Zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w częściach
Praca w czasie urlopu rodzicielskiego
Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców
Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu
rodzicielskiego

VI. Urlop ojcowski
1.
2.
3.
4.

Prawo do urlopu ojcowskiego
Wymiar urlopu ojcowskiego
Prawo do wykorzystania urlopu ojcowskiego w częściach
Zasady ustalania i wysokość zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu
ojcowskiego
5. Dyrektywa work-life balance

VII. Urlop wychowawczy
1. Prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
2. Dodatkowy urlop wychowawczy dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego
3. Korzystanie z urlopu wychowawczego w częściach
4. Praca w czasie urlopu wychowawczego
5. Ubezpieczenia społeczne w czasie urlopu wychowawczego
6. Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego

VIII. Urlop szkoleniowy
1.
2.
3.
4.

Prawo do urlopu szkoleniowego,
Wymiar urlopu szkoleniowego,
Umowa lojalnościowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Wynagrodzenie za czas urlopu szkoleniowego

IX. Urlopy okolicznościowe
1.
2.
3.
4.
5.

Ślub pracownika
Narodziny dziecka
Ślub dziecka
Śmierć oraz pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, małżonka, dziecka
Śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, dziadka, babci, teścia, teściowej lub
innej osoby, która była na utrzymaniu pracownika albo pod jego
bezpośrednią opieką
6. Opieka nad dzieckiem

