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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 29

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



22 listopada 2018

8.30 Rejestracja uczestników

9.00 Zatrudnianie cudzoziemców – planowane zmiany
Prelegent: Karolina Kanclerz 
Senior Counsel, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp. k.

• Cel planowanych zmian – remedium na potrzeby pracodawców czy zapobieganie nadużyciom

• Co zmieni nowa ustawa o rynku pracy m.in. dłuższa praca na oświadczeniach,  
 elektroniczne składanie wniosków, ułatwienia dla Agencji Pracy Tymczasowych 

• Wpływ zmian na umowy o pracę z cudzoziemcami

• Legalizacja pobytu a legalizacja pracy

• Zmiany do ustawy o cudzoziemcach 

• Czy dalsze zmiany są potrzebne

10.00 Przegląd zmian w prawie pracy od 1 stycznia 2019
Prelegent: Robert Stępień
radca prawny, kancelaria Raczkowski Paruch

• Zmiany w dokumentacji pracowniczej: nowa struktura i zawartość akt osobowych – obowiązki   
 pracodawcy i terminy; elektronizacja akt osobowych; skrócenie okresu przechowywania
• Zleceniobiorcy w związkach zawodowych – praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców; wpływ   
 zmian na strategię współpracy ze związkiem zawodowym
• Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – obowiązki pracodawcy i harmonogram działań; PPE jako   
 alternatywa wobec PPK
• Zniesienie 30-krotności ZUS – jak się przygotować?

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

22 listopada 2018
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PRELEGENCI

Karolina Kanclerz
Senior Counsel, radca prawny, 
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 
Kancelaria Radców Prawnych 
i Adwokatów sp. k.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie. W SK&S pracuje od 2006 roku, 
od 2013 kieruje biurem SK&S we Wrocławiu. 
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
w zakresie indywidualnego i zbiorowego 
prawa pracy, jak również reprezentacji 
pracodawców w sporach pracowniczych, 
w tym w postępowaniach przed sądem. 
Doradza również przy obsłudze projektów 

inwestycyjnych typu „greenfield” realizowanych przez inwestorów zagranicznych 
i ich bieżącej obsłudze prawnej. Prelegent szeregu wykładów i warsztatów 
poświęconych tematyce prawa pracy. 

Robert Stępień 
radca prawny,  
kancelaria Raczkowski Paruch
Doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki 
Społecznej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada 
wieloletnie doświadczenie w praktyce 
prawa HR, w szczególności w zakresie 
zatrudniania i zwolnień pracowników 
(indywidualnych i grupowych), zatrudniania 
pracowników tymczasowych i outsourcingu 
usług, kształtowania relacji ze związkami 
zawodowymi oraz wdrażania i rozwiązywania 
układów zbiorowych pracy i innych 
wewnętrznych źródeł prawa pracy. 

Reprezentuje pracodawców przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy. 
Posiada dużą znajomość branży centrów outsourcingowych (BPO/SSC), 
branży produkcyjnej oraz branży handlowej. Prowadzi szkolenia i warsztaty 
z zakresu prawa HR.



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.


