
KONFERENCJA
w prezencieMIESIĄC Z INFORLEX

zarejestrowanego uczestnika!

dla każdego

FORUM KADR I HR
4 grudnia 2018, Warszawa
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower

Podczas Forum:

•zatrudnianie cudzoziemców
•zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019
•Pracownicze Plany Kapitałowe
•dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019
•pozapłacowe formy motywowania pracowników



Szanowni Państwo,

przed Państwem czas pełen wyzwań spowodowany licznymi zmianami w prawie pracy. Co więcej, wdrożenie 
nowych rozwiązań takich jak Pracownicze Plany Kapitałowe czy zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców 
powodują, że będą Państwo zobowiązani nie tylko do zdobycia nowej wiedzy, ale również podjęcia wielu 
nowych działań w ramach swoich codziennych obowiązków.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy kolejną edycję Forum Kadr i HR, której 
głównym celem jest przedstawienie Państwu w sposób kompleksowy zmian, które mają bardzo duży wpływ 
na funkcjonowanie każdej organizacji.

W ramach Forum zapoznają się Państwo m.in. ze zmianami w zakresie:

• zatrudniania cudzoziemców

• zmian w prawie pracy od 1 stycznia 2019

• Pracowniczych Planów Kapitałowych

• dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019

• pozapłacowych form motywowania pracowników

Poza tym, że poruszamy najistotniejsze z Państwa punktu widzenia tematy, zaprosiliśmy najlepszych ekspertów 
specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach. Gwarantujemy zatem uzyskanie wiedzy na najwyższym 
poziomie w atmosferze sprzyjającej rozwojowi i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem Forum. Jestem przekonany, że udział w tym wydarzeniu 
przyniesie Państwu wiele wymiernych korzyści.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

Do zobaczeniu podczas Forum!

Rafał Szary 
Menedżer Projektu 
rafal.szary@infor.pl 
tel. 22 212 12 299

Do udziału w Forum zapraszamy przede wszystkim:

▶ Dyrektorów i Managerów ds. Kadr
▶ Dyrektorów i Managerów Działów HR
▶ Specjalistów ds. Kadr
▶ Wszystkie osoby odpowiedzialne w organizacji za kadry

FORUM KADR I HR  W TWOIM MIEŚCIE

POZNAŃ: 21 listopada 2018  WROCŁAW: 22 listopada 2018

WARSZAWA: 4 grudnia 2018  KRAKÓW: 7 grudnia 2018

organizator patron medialnypatron merytoryczny



4 grudnia 2018

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 Zatrudnianie cudzoziemców – planowane zmiany
Prelegent: Paweł Ziółkowski  
prawnik, publicysta, trener, ekspert w zakresie prawa pracy

• Zasady zatrudniania cudzoziemców
• Zezwolenie na pracę a zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
• Oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców wczoraj, dziś i jutro
• Przedłużanie uprawnień do wykonywania pracy w Polsce
• Identyfikator podatkowy cudzoziemca (NIP a PESEL)

10.00 Przegląd zmian w prawie pracy od 1 stycznia 2019
Prelegent: Piotr Wojciechowski
adwokat, publicysta, ekspert prawa pracy

• Zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o funduszu świadczeń socjalnych  związanych z RODO
• Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej oraz zasady elektronicznej  
 możliwości ich prowadzenia i przechowywania
• Nowe zasady tworzenia teczek osobowych
• Analiza zmian w ustawie o związkach zawodowych

11.00 Przerwa na kawę

11.30 Pracownicze Plany Kapitałowe
Prelegent: dr Paulina Sołtys - Of Counsel w Kancelarii Aliant® Krzyżowska
doktor nauk prawnych, radca prawny, trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy

• Dla kogo Pracownicze Plany Kapitałowe? Adresaci Pracowniczych Planów Kapitałowych 
• Zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych 
• Charakterystyka umów w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
• Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy
• Nadzór i ewidencja nad funkcjonowaniem Pracowniczego Planu Kapitałowego 
• Obowiązki pracodawcy związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 
• Pracowniczy Plan Kapitałowy- korzyści 
• Podział środków w przypadku rozwodu, śmierci Uczestnika
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12.30 Dokumentacja pracownicza od 1 stycznia 2019
Prelegent: Iwona Wołkiewicz 
Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

• Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych
• Obowiązki względem ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt osobowych
• Możliwość przejścia na inną postać przechowywania dokumentacji pracowniczej
• Proces przenoszenia dokumentacji w przypadku przejścia na inną postać akt osobowych
• Składowe akt osobowych proponowane w projekcie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny,  
 Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej
• Dokumentacja pracownicza a ochrona danych osobowych

13.30 Przerwa na lunch

14.30 Prezentacja Inforlexa

14.50 Pozapłacowe formy motywowania pracowników
Prelegent: Robert Reinfuss 
Doradca biznesowy twórca ValueView i rynku celów

Spór wokół tego czy pieniędzmi można motywować do pracy toczy się od ok 20 lat. Świat nauki zgodnie 
twierdzi, że za pomocą pieniędzy można skłonić pracowników do pracy, ale że ich wpływ na motywację jest 
destrukcyjny. Biznes uparcie działa na odwrót, a nawet jeśli nabiera wątpliwości, to nadal inżynierię premiową 
i wachlarz coraz bardziej wyrafinowanych benefitów uważa za podstawę polityki personalnej. 
Kto ma rację? Czy zarządzanie bez kar i nagród to utopia?

Czego się dowiesz na prelekcji?
1. Do czego motywują premie i inne benefity?
2. Kto - kogo powinien motywować?
3. Poznasz najlepsze techniki niefinansowe budowania motywacji

 16.20 Zakończenie Forum

4 grudnia 2018
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PRELEGENCI

Paweł Ziółkowski
prawnik, publicysta, trener,  
ekspert w zakresie prawa pracy
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
zawodowe w zakresie tematyki prawnej. 
Od 2000 r. wykonuje działalność 
gospodarczą w zakresie konsultingu, 
w ramach której pomaga zakładać, 
prowadzić i likwidować inne firmy (działalność 
prowadzona jest pod firmą Paweł Ziółkowski 
Biuro Doradztwa Gospodarczego). Autor 
ponad 12.000 publikacji w prasie fachowej 
i portalach elektronicznych. Zrealizował 
ponad 1200 szkoleń o tematyce prawnej, 
także w formie webinariów. Prowadzi zajęcia 

na Studiach Podyplomowych Kadry i Płace – Prawo i Praktyka Gospodarcza 
(GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości 
i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Ekspert Infor i Inform 
Akademii. Specjalizuje się w podatkach, prawie pracy i prawie działalności 
gospodarczej.

Piotr Wojciechowski 
adwokat, publicysta, 
ekspert prawa pracy
W latach 1998 – 2001 pracował 
w charakterze specjalisty w Departamencie 
Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. W ramach prac ministerialnych 
zajmował się sporządzaniem opinii prawnych 
na temat obowiązujących przepisów prawa 
pracy, brał udział w pracach nad projektami 
legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby 
kolejno wybieranych rządów, pisał 
ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej 
działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej 
się tworzeniem nowego ustawodawstwa 

pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym 
Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora 
Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie 
jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy 
międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów 
pracy na terenie kraju. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał 
uprawnienia inspektora pracy. Autor licznych publikacji oraz uczestnik konferencji 
związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce.



PRELEGENCI

Paulina Sołtys
 Of Counsel w Kancelarii Aliant® 
Krzyżowska, doktor nauk prawnych, 
radca prawny, trener i szkoleniowiec 
z zakresu prawa pracy
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
kierunek prawo. Doktor nauk prawnych 
w dziedzinie prawo pracy oraz radca 
prawny wpisana na listę radców prawnych 
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców 
Prawnych w Krakowie. Trener i szkoleniowiec- 
od 2014 roku współpracuje z firmami 
szkoleniowymi w zakresie prowadzenia 

szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu prawa pracy w szczególności 
dotyczących delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców 
w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywała, jako prawnik w Kancelariach 
radców prawnych oraz wewnętrzy prawnik w dziale prawnym spółek. Obecnie 
stale współpracuje jako radca prawny w wewnętrznym dziale prawnym 
z jedną z największych sieci handlowych w Polsce. Specjalistka w dziedzinie 
indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie 
procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. 
W ramach współpracy z dużym międzynarodowym podmiotem wspierała 
dział prawny podczas redukcji zatrudnienia, negocjacji z pracownikami 
i przedstawicielami pracowników. Zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji 
związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również 
sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych 
aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją. W swej wieloletniej 
praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte 
w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, 
deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie 
w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania 
i opiniowania umów. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.



PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz
Ekspert Prawa Pracy, Trener, 
Wykładowca
Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa 
Pracy na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej 
Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła 
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz licznych kursach 
trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach 
Specjalisty ds. Administracji Personalnej, 
Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR 
Business Partner. Doświadczenie zawodowe 
zdobywała w międzynarodowych korporacjach, 

firmach doradczych. Obecnie jako wykładowca współpracuje z firmą Infor, 
Cedoz oraz Uczelnią Techniczno -Handlową im. H. Chodkowskiej. Z wielką 
satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną 
dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, 
zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Robert Reinfuss
Doradca biznesowy, 
twórca ValueView i rynku celów
Innowator, praktyk zarządzania, doradca 
biznesu w zakresie zarządzania zasobami 
ludzkimi oraz autor licznych publikacji. Autor 
ValueView® i Rynku celów™. Specjalizuje się 
w strategicznym HR, technikach podnoszenia 
rentowności i efektywności pracy, polityce 
wynagrodzeniowej. Dyrektor Personalny Roku 
1999. Autor książek o zarządzaniu: Rynek 
celów. Zwrot z inwestycji w HR oraz MBO, 
prosta skuteczna technika zarządzania Twoja 
firmą.


