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Konferencja:
Konwent Prawa Pracy - IX edycja konferencji
W IX edycji Konwentu Prawa Pracy stawiamy nacisk na praktyczne rozwiązania problemów z jakimi pracodawcy i kadrowcy
stykają się w codziennej pracy. Podczas konferencji wybitni praktycy i eksperci wskażą najnowsze przepisy, dokonają ich
interpretacji oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania.

Terminy i miejsce:

Program
08.20 - 09.00 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i innych
09.05 - 09.50 samozatrudnionych od stycznia 2017 r. - nowe obowiązki i wyłączenia
Piotr Wojciechowski
09.50 - 10.10 Praktyczne rozwiązania dla działów kadrowych
10.10 - 10.20

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji
Ścieżka I

Ścieżka II

Zatrudnianie pracowników
10.20 - 11.05 tymczasowych – planowane zmiany
Magdalena Rycak

Praca w godzinach nadliczbowych kiedy powstaje i jak ją
rekompensować?
Piotr Wojciechowski

Umowy terminowe - kwestie
11.05 - 11.50 problemowe
Anna Sokołowska

Praca w niedziele i święta
Piotr Wojciechowski

11.50 - 12.15

Przerwa
Stoliki eksperckie – możliwość indywidualnych konsultacji

Zmiany w prawie pracy od 1 września
2016 r. i od stycznia 2017 r.
12.15 - 13.00
Joanna Stępniak

Zatrudnienie obywateli Republiki
Armenii, Republiki Białorusi,
Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,
Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
przez polskich przedsiębiorców
Małgorzata Skibińska

Kiedy i jak rozwiązać umowę o pracę w
przypadku nieobecności pracownika Mediacje w prawie pracy
13.00 - 13.45 rozwiązanie umowy o pracę w trybie
Marta Dubielis
art. 53 k.p.
Anna Telec
13.45 - 14.30 Lunch

Jak dokonywać potrąceń z
wynagrodzenia za pracę? Egzekucja z
Wpłaty na PFRON i uzyskiwanie ulg po
wynagrodzenia za pracę z
14.30 - 15.15 zmianach od 1 lipca 2016 r.
uwzględnieniem zmian od 8 września
Mateusz Brząkowski
2016 r.
Artur Rycak
Dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników niepełnosprawnych i inne Odprawy i odszkodowania 15.15 - 16.00 aspekty zatrudniania osób
oskładkowanie i opodatkowanie
niepełnosprawnych
Agata Kamińska
Mateusz Brząkowski
16.00

Zakończenie konferencji

* Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu

Prelegenci
Piotr Wojciechowski
Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego
zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Pana Profesora Krzysztofa Rączkę. W
latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004-2008
na stanowisku wicedyrektora Departamentu. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach,
łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Wykładowca
prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w
Warszawie. Autor licznych publikacji oraz uczestnik Konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w
praktyce.
Mateusz Brząkowski
Radca prawny. Praktyk posiadający kilkuletnie doświadczenie związane z problematyką funkcjonowania zakładów
pracy chronionej (ZPChr) oraz uzyskiwaniem pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Specjalista
z zakresu problematyki prawa pracy oraz nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy w przedsiębiorstwach. W
swojej codziennej pracy zajmuje się kwestiami analizy prawidłowości wykorzystywania pomocy publicznej,
konsekwencjami naruszenia krajowych oraz unijnych przepisów regulujących zasady jej wykorzystywania, pomocą
publiczną dla pracodawców, dofinansowaniami do wynagrodzeń (SOD), wydatkowaniem środków ZFRON. Autor
licznych publikacji m.in. w Dzienniku Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej, miesięczniku Pracownik
Samorządowy, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (RPO).
Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył aplikację
radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Anna Telec
Radca prawny. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów
związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, pracowników
działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a obecnie wykłada
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji
z zakresu prawa pracy. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.Prowadzi wykłady dla aplikantów radcowskich
OIRP w Warszawie z zakresu prawa pracy. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Były wieloletni sędzia
Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy. Założycielka Kancelarii Prawa Pracy specjalizującej się
w szeroko pojętej problematyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
dr Anna Sokołowska
Ekspert Centrum Pomocy Profesjonalisty Doradztwo Kadrowe. Prawnik, ekspert z zakresu prawa pracy, w tym

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada 20 letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy.
Swoje doświadczenie zdobywała zajmując się w ramach pracy zawodowej pracami o charakterze opiniodawczym,
legislacyjnym oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy. Koordynator i uczestnik projektów
krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy. Wykładowca na uczelniach
wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener i doradca w zakresie stosowania przepisów prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych, autor publikacji oraz uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w
praktyce. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i
Prawa w Warszawie. Ukończyła Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w 2000 r. złożyła egzamin
państwowy i otrzymała uprawnienia inspektora pracy.

Małgorzata Skibińska
Specjalista z zakresu prawa pracy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie. Ukończyła Studia Master of Business Administration, walidowane przez RSM Erasmus University oraz studia
podyplomowe z zakresu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 10 letnie
doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami pracowników, w tym ponad 7 lat doświadczenia w zakresie prawa pracy.
W latach 2003-2009 pełniła funkcję dyrektora personalnego w firmie ubezpieczeniowej. Uczestniczyła w realizacji
projektów związanych z wdrażaniem systemu ocen pracowniczych, doskonaleniem sytemu wynagrodzeń w tym
motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz tworzeniem pracowniczego programu emerytalnego. Poza szeroko
rozumianym prawem pracy posiada doświadczenie w zakresie współpracy z agencjami pracy tymczasowej, firmami
outsourcingowymi oraz firmami szkoleniowymi. Zdobyte doświadczenie pozwala jej na stosowanie przepisów prawa pracy
z uwzględnieniem potrzeb biznesowych danego zakładu pracy. Autorka licznych opinii, opracowań oraz regulaminów
z zakresu prawa pracy.
Joanna Stępniak
Adwokat, specjalizujący się m.in. w zagadnieniach czasu pracy, w tym czasu pracy różnych branż, oraz wynagrodzenia za
pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autor licznych
publikacji z zakresu prawa pracy.W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim
koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Agata Kamińska
Ukończyła aplikację sądową. Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prowadzenia sporów sądowych oraz
postępowań egzekucyjnych. Doradza także w zakresie prawa pracy, prawa zobowiązań oraz ochrony danych osobowych.
Zdobyła doświadczenie doradzając podmiotom gospodarczym w tym z branży elektroenergetycznej, finansowej i TSL zajmując się ich bieżącą obsługą prawną, a w szczególności opracowywaniem kontraktów i ich negocjowaniem.
Współpracuje z wydawnictwem Wolters Kluwer przygotowując publikacje dla internetowego serwisu prawa pracy.
Uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie prowadzi własną Kancelarię.

Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

