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Konferencja:
Konwent Prawa Pracy - VI edycja konferencji
VI Konwent Prawa Pracy, odbył się 17 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie. W
konferencji wzięło udział ponad 150 gości!

Terminy i miejsce:
Program
Program - edycja luty 2015
08.00 - 09.00 Rejestracja gości. Zapraszamy na poranną kawę
09.00 - 09.05 Otwarcie konferencji
09.05 - 09.20

Quo vadis, czyli co nas czeka w najbliższej przyszłości - najważniejsze trendy i zmiany w ustawodawstwie
dotyczącym zatrudnienia i wynagradzania
Michał Grzybowski - Partner w Zespole Human Capital, EY

09.20 09.50

Nowe zasady rozliczania samochodów służbowych do celów prywatnych
Jak zmienić procedury, aby oszczędzić na PIT i ZUS, zabezpieczyć przeszłość, ułatwić sobie bieżące
rozliczenia i obronić się w razie kontroli
Marek Jarocki - Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
Aleksandra Mazur-Zych - Radca prawny w Kancelarii Prawnej EY Law

09:50 - 10:00 Prezentacja Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
10.00 - 10.20

Przerwa
Stoliki eksperckie
Ścieżka I

Urlopy rodzicielskie
• komu przysługuje urlop rodzicielski
• co zrobić, gdy pracownik nie złoży wniosku o
urlop w ustawowym terminie
• czy można zrezygnować z urlopu
rodzicielskiego
• czy urlop rodzicielski można wykorzystywać
10.20 - 11.05
w dniach
• tym czy można pracować na urlopie
rodzicielskim
• co w sytuacji gdy umowa o pracę kończy się
przed porodem lub już w trakcie urlopu

Ścieżka II
Płatniku, nie przegap zmian, które za chwilę Cię dotkną!
W programie m.in.:
• nowe obowiązki i uprawnienia pracodawców, w tym
elektroniczna wysyłka deklaracji
• oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych,
• nowości w podatku PIT
Magdalena Frąckowiak - Starszy konsultant, Dział Usług
Księgowych EY
Marek Jarocki - Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY
Dariusz Tłokiński - Starszy menedżer, Dział Usług Księgowych
EY

Agata Kamińska - Radca Prawny
Podróże służbowe, szkolenia, wyjazdy
integracyjne a czas pracy
• tym czy podróż służbową w godzinach pracy
traktuje się jako czas pracy
• jak należy traktować przejazdy pomiędzy
poszczególnymi miejscami wykonywania pracy
11.05 - 11.50
• czy szkolenie odbyte poza godzinami pracy
należy wliczyć do czasu pracy
• Czy czas szkolenia zorganizowanego przez
pracodawcę podlega wliczeniu do czasu pracy
Anna Telec - Radca Prawny

Zadowolony pracownik z niższym kosztem płacowym - jak
sprostać ambitnym celom stawianym pracownikom działu
HR przez zarządy i właścicieli
dr Karol Raźniewski - Dyrektor, Dział Doradztwa
Podatkowego EY

11.50 - 12.10

Przerwa
Stoliki eksperckie

Umowy terminowe - zasady zawierania
i rozwiązywania - planowane zmiany
• prawidłowe zawieranie umowy terminowej
• jakie zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu
12:10 - 12.55
umów terminowych przyniesie rok 2015
• kiedy wejdą w życie nowe zasady

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń z tytułu
choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem zmian
mających wejść w życie w 2015 r. - zmiany w ustalaniu
zasiłku macierzyńskiego osób niebędących pracownikami
Piotr Kostrzewa - Radca Prawny

dr Monika Gładoch - Radca Prawny

Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe rozliczanie czasu pracy w godzinach
nadliczbowych
• czym jest nadgodzina dobowa a czym
średniotygodniowa
12.55 - 13.40 • kiedy dochodzi do ich przekroczenia
• w jaki sposób ustalić liczbę nadgodzin
średniotygodniowych
• w jaki sposób dokonać rekompensaty
Piotr Wojciechowski - Adwokat

13.40 - 14.40

Płatniku, w tym roku zapuka do Ciebie kontrola – gdzie
będą szukać?
• umowy zlecenie i umowy o dzieło - wnioski płynące z kontroli
ZUS oraz orzecznictwa
• usługi niematerialne – doradztwo świadczone spółce przez
osoby fizyczne
• prezesowanie bez wynagrodzenia
• świadczenia rzeczowe, w tym z ZFŚS
• kontrole Państwowej Inspekcji Pracy i Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Michał Balicki - Aplikant adwokacki, Kancelaria EY Law
Michał Goj – Dyrektor, Dział Doradztwa Podatkowego EY
Eliza Skotnicka – Starszy menedżer, Dział Doradztwa
Podatkowego EY

Przerwa lunch
Stoliki eksperckie

Rekompensata pracy w godzinach
nadliczbowych
• w jaki sposób rekompensować pracę
nadliczbową
• kiedy dodatek a kiedy czas wolny
14.40 - 15.25 • kiedy wystarczy ryczałt za pracę w godzinach
nadliczbowych
Piotr Wojciechowski - Adwokat

Case study: Jak dział HR rozwiązuje problemy biznesowe,
które spędzają sen z powiek członkom zarządu – na
przykładzie projektu modyfikacji systemu wynagrodzeń
Tomasz Socha - Starszy menedżer
Katarzyna Tomalak - Starszy menedżerDział Doradztwa
Podatkowego EY
Bogumił Zagórski - Woodward Poland

Czas pracy pracowników mobilnych
• kiedy można uznać, że pracownik jest
pracownikiem mobilnym
• co wlicza się do czasu pracy pracownika
Sesja plenarna: Pytania i odpowiedzi
mobilnego
15.25 - 16.10
• kiedy pracownik mobilny przebywa w podróży Prowadzący: eksperci EY pod przewodnictwem Marka
służbowej
Jarockiego -Dyrektora w Dziale Doradztwa Podatkowego EY
• jak rozliczyć czas pracy pracownika mobilnego
Łukasz Prasołek - Asystent sędziego, doradca
16.10

Zakończenie konferencji - losowanie nagród

Prelegenci
Michał Balicki
Aplikant adwokacki w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz
i Wspólnicy). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prawa pracy, m.in. z zakresu
przygotowania dokumentów wewnętrznych (Regulamin Pracy, Regulamin Wynagradzania itd.) zwolnień grupowych,
telepracy. Posiada również doświadczenie aspekcie ochrony danych osobowych w odniesieniu do pracowników.
dr Monika Gładoch
dr Monika Gładoch
Radca prawny, dr nauk prawnych
Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. radca prawny, dr nauk prawnych. Adiunkt
w Katedrze Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z niemieckimi
ośrodkami naukowymi.

Pełni funkcję doradcy Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej ds. prawa pracy. Z ramienia organizacji
pracodawców jest członkiem Naczelnej Rady Zatrudnienia oraz Zespołu Problemowego ds. prawa pracy i układów
zbiorowych Komisji Trójstronnej. Bierze udział w pracach komisji sejmowych oraz zespołów ministerialnych dotyczących
tworzenia przepisów prawa pracy i rynku pracy.
Od wielu lat jest konsultantem prawnym wielu wiodących firm, m.in. branży energetycznej. Prowadzi warsztaty i szkolenia
dla menedżerów oraz pracowników działu HR. Występuje w roli eksperta w konferencjach i debatach dotyczących prawa
pracy, organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju i za granicą. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach
zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.
Michał Goj
Członek Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca
podatkowy. Michał posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz
postępowań sądowo-administracyjnych. Wspiera oraz reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących podatków
dochodowych (w tym pobieranych przez płatników), struktur międzynarodowych, VAT, podatku od nieruchomości, podatku
od czynności cywilnoprawnych, ceł i akcyzy. Współautor komentarza do książki „Ordynacja podatkowa 2013
z komentarzem ekspertów EY”. Autor wielu publikacji w prasie i czasopismach specjalistycznych.
Michał Grzybowski
Lider Zespołu People Advisory Services (Human Capital), zajmującego się m.in. podatkiem dochodowym od osób fizycznych
oraz systemami wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Licencjonowany doradca podatkowy. Posiada szerokie doświadczenie w kwestiach prawno-podatkowych
dotyczących oddelegowania pracowników i kadry menedżerskiej z oraz do Polski. Autor wielu publikacji dotyczących
podatków osobistych oraz wykładowca na konferencjach i seminariach z zakresu podatków i human resources. Współautor
pierwszego na polskim rynku raportu dotyczącego tworzenia i funkcjonowania programów opcji menedżerskich w polskich
spółkach giełdowych oraz komentarza do ustawy o PIT. Kilkakrotnie nagradzany w rankingach doradców podatkowych
w Polsce, m.in. w 2013 r. zdobył I miejsce w kategorii podatki dochodowe w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej”.
Marek Jarocki
Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy, posiada duże
doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, rozwiązań
w zakresie wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych. Autor licznych publikacji na temat podatku dochodowego od osób
fizycznych i ubezpieczeń społecznych i współautor komentarza do ustawy o PIT. Prelegent na konferencjach i szkoleniach
poświęconych tematyce podatkowej
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.

Aleksandra Mazur-Zych
Radca prawny w kancelarii prawnej stowarzyszonej z firmą doradczą EY (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy).
Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego, pracy,
gospodarczego oraz ochrony konkurencji. Aleksandra między innymi wspiera klientów w przygotowywaniu dokumentacji
pracowniczej - umów o pracę, o zakazie konkurencji i powierzaniu mienia, regulaminów pracy, wynagrodzeń, premiowania,
a także regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Posiada również szerokie doświadczenie
w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami
administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Łukasz Prasołek
Praktyk, specjalizujący się w obszarze czasu pracy, czasu pracy kierowców. Obecnie pracownik Izby Pracy,
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem wielu książek, m.in.: „Czas pracy
kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (która została wyróżniona w konkursie Złote Skrzydła Gazety Prawnej 2008)
oraz Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców.Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu czasu pracyzarówno

otwartych, jak i zamkniętych, od kilku lat zajęcia z tego zakresu prowadzi również na kursach dla specjalistów ds. kadr
i płac. Były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach
czasu pracy oraz czasu pracy kierowców i koordynujący kontrole z tego zakresu, w latach 2006-2010 wykładowca prawa
pracy na Wydziale Zarządzania UW.
Dr Karol Raźniewski
Dyrektor w zespole Human Capital firmy EY Polska. Zajmuje się doradztwem dla przedsiębiorstw wysyłających
pracowników za granicę i przyjmujących pracowników z zagranicy. Realizuje także projekty optymalizacyjne w zakresie
kosztów kapitału ludzkiego.Licencjonowany doradca podatkowy.
Tomasz Socha
Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje
się w doradztwie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, międzynarodowym
planowaniu podatkowym oraz w opracowywaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania. Posiada szerokie
doświadczenie w obszarze oddelegowania do pracy za granicę. Autor licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej
i specjalistycznej.
Eliza Skotnicka
Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych, w szczególności dla pracowników mobilnych
międzynarodowo. Posiada bogate doświadczenie w optymalizacji kosztów wynagrodzeń oraz przeprowadzaniu przeglądów
PIT i ZUS nakierowanych na minimalizację ryzyk dla pracodawcy i identyfikację możliwości uzyskania oszczędności. Jest
autorem publikacji dla "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", "Personelu i Zarządzania", czasopism naukowych. Prelegentka
na konferencjach w tematyce podatkowej ZUS i HR.
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.
Katarzyna Tomalak
Członek Zespołu Human Capital w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Licencjonowany doradca podatkowy. Pracuje w
biurze we Wrocławiu. Doradza w sprawach dotyczących VAT, a także w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się także doradztwem związanym z oddelegowaniem pracowników za granicę.
Bierze udział w opracowaniu i wdrażaniu efektywnych systemów wynagradzania dla menadżerów, pracowników
oddelegowanych do pracy za granicą, personelu ogólnego. Opracowuje strategie optymalizacji podatkowej.
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.
Magdalena Frąckowiak
Członek zespołu EY zajmującego się usługami księgowymi i płacowymi. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie
w świadczeniu usług płacowo-kadrowych dla firm o globalnym zasięgu. Wśród prowadzonych projektów znajduje się m.in.

koordynowanie wszelkich procesów oraz optymalizacja wewnętrznych procesów związanych z kalkulacją wynagrodzeń
i administracją personalną, współpraca z inspektorami ZUS oraz inspekcji pracy podczas kontroli u klienta.
Dariusz Tłokiński
Lider zespołu płacowo-kadrowego pracującego w ramach Działu Usług Księgowych i Płacowych w Warszawie, Łodzi
i Poznaniu. Zarządza procesami cosourcingu i outsourcingu płacowo-kadrowego. Jest ekspertem w zakresie świadczenia
usług dotyczących personelu administracyjnego, w tym w zatrudnianiu, naliczaniu wynagrodzeń i ubezpieczeniach
społecznych. Posiada szerokie doświadczenie w obszarze regulacji płacowo-kadrowych, głównie w odniesieniu do
opodatkowania, ubezpieczeń społecznych i ustawowych obowiązków pracodawcy.
Kontakt w sprawie szkolenia:
Agata Fiodorow, tel. +48 22 535 80 99, agata.fiodorow@wolterskluwer.com

