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Przedstawicieli działów kadr i płac
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200 PLN 
PIERWSZA OSOBA Z FIRMY

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:
Profesjonalne usługi doradztwa personalnego jako element 
skutecznego zarządzania personelem – wykład ekspertów
Jak bezpiecznie rozwiązać umowę o pracę
Nawiązywanie stosunku pracy i jego następstwa
Czas pracy w nadgodzinach
Czas pracy po nowelizacjach z 2013 roku
Zwolnienia grupowe
Akty wewnętrzne w zakładzie pracy

•

•
•
•
•
•
•

PRAWO PRACY 
a skuteczne zarządzanie personelem

PARTNERZY BIZNESOWI / SPONSORZY PARTNERZY PATRONAT MEDIALNY

100 PLN 
DRUGA I KOLEJNA OSOBA Z FIRMY
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Ryszard Kramkowski
Adwokat

Kancelaria Synergius

Dr hab. Arkadiusz Sobczyk 
Adwokat

Kancelaria Sobczyk 
i Współpracownicy

Po ukończeniu aplikacji sądowej przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, został członkiem 
Izby Adwokackiej we Wrocławiu. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami z zakre-
su prawa cywilnego – w szczególności sprawami gospodarczymi oraz sprawami z zakresu 
prawa pracy. Drugą dziedziną specjalizacji założonej przez niego Kancelarii SYNERGIUS 
stanowią sprawy karne. Adw. Ryszard Kramkowski współpracuje z Dolnośląską Izbą Go-
spodarczą, w której prowadzi wykłady z zakresu problematyki prawa gospodarczego oraz 
postępowania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.

Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sty-
pendysta kilku zachodnioeuropejskich uniwersytetów. Autor ok. 80 publikacji z zakresu 
prawa pracy, w tym monografi i dotyczącej czasu pracy. Jest także aktywnym praktykiem 
– kilka lat pracował na stanowisku sędziego, aktualnie jako radca prawny prowadzi w Kra-
kowie kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach z zakresu prawa pracy, wielokrotnie 
nominowaną w rankingach krajowych i międzynarodowych. Dr hab. Arkadiusz Sobczyk 
w swej praktyce jest uczestnikiem wielu dużych projektów związanych z negocjowaniem 
pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, 
przejmowaniem zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tym-
czasowego itp. Projekty powyższe dotyczyły niejednokrotnie kilkutysięcznych grup pra-
cowniczych. W codziennej obsłudze bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym za-
rządy oraz dyrektorów personalnych wielu spółek, w tym międzynarodowych, na terenie 
całej Polski. Dr hab. Arkadiusz Sobczyk jest również konsultantem i ekspertem czasopism 
fachowych oraz znanym szkoleniowcem.

Iwo Klisz
Adwokat

Kancelaria Iwo Klisz

Michał Szuszczyński
Radca prawny

Kancelaria Prawa Pracy Michał 
Szuszczyński

Adwokat i właściciel indywidualnej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, a także doktorant 
w Zakładzie Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego na Uniwersytecie Wroc-
ławskim gdzie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa zobowiązań. Prowadzona 
przez niego kancelaria adwokacka specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem 
pracy, a także prawem gospodarczym i spadkowym. W dotychczasowej praktyce świadczył 
obsługę prawną na rzecz zakładów pracy o znacznych rozmiarach, wspierał prowadzenie 
zwolnień grupowych oraz prowadził liczne procesy pracownicze i gospodarcze.

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Od 1995 
do 2000 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
stacjonarne studia prawnicze. 2006 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. 
Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy. Od 1999 do 2009 
– praca w jednej z największych kancelarii prawnych w Wielkopolsce, kierowanie pracami 
Departamentu Prawa Pracy (w tym przez 2 lata jako wspólnik). Od 2010 do 2013 – wspól-
nik Kancelarii Radców Prawnych Szajek, Szuszczyński, kierowanie praktyką prawa pracy. 
Od 2014 – założyciel Kancelarii Prawa Pracy Michał Szuszczyński. Specjalizuje się w ob-
szarze indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, reprezentuje pracodawców w ne-
gocjacjach ze związkami zawodowymi, jest pełnomocnikiem procesowym przed sądami 
pracy wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym), sporządza opinie i eksperty-
zy prawne, prowadzi szkolenia oraz seminaria poświęcone zagadnieniom stosunku pracy. 
Autor licznych publikacji oraz wystąpień telewizyjnych w dziedzinie prawa pracy.

Kazimiera Wijatyk–Kubicka 
Radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego 
Kazimiera Wijatyk–Kubicka

Grzegorz Kawka
Adwokat

Kancelaria Prawna Adwokat 
Grzegorz Kawka

Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, mediator 
sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu oraz Gliwicach, mediator certyfi ko-
wany Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warsza-
wie, trener w obszarze szkoleń prawniczych, w ramach indywidualnej praktyki zawodowej 
zajmuje się obsługą oraz doradztwem prawnym na rzecz Klientów biznesowych i indy-
widualnych oraz instytucji publicznych, posiada doskonałą umiejętność przekazywania 
skomplikowanej wiedzy prawniczej popartej doświadczeniem zawodowym, prowadzi 
szkolenia dla biznesu (m.in. przedsiębiorców i kadry zarządzającej), specjalistów z działów 
kadr oraz instytucji publicznych, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem 
pracy, prawem gospodarczym oraz administracyjnym; zobacz: www.kancelariakwk.pl

„Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006 
r.). Od października 2012 r. wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej 
we Wrocławiu. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje przeszło dwuletnie zatrudnienie 
w administracji publicznej (Urząd Miasta Opola, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Opolu, Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu) oraz 4 letnie, jako prawnik w kancelarii 
prawnej we Wrocławiu zajmującej się obsługą przedsiębiorców. Aktualnie prowadzi in-
dywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu (praktyka prawo pracy, ubezpieczenia 
społeczne, spory cywilne). Stale współpracuje z kilkoma wrocławskimi kancelariami praw-
nymi.

Katarzyna Wolny–Tomczyk
Aplikantka adwokacka

Kancelaria Prawna Budnik, 
Posnow i Partnerzy

Robert Drożdż
Aplikant radcowski

Kancelaria Prawna Budnik, 
Posnow i Partnerzy

W 2011 roku ukończyła stacjonarne jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa, Ad-
ministracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Otrzymała tytuł 
magistra broniąc pracy na temat charakteru prawnego znaku towarowego. Od paździer-
nika 2011 roku wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej we Wrocławiu. 
Doświadczenie zdobywała w kancelariach w Warszawie i we Wrocławiu. Dziedziny prawa, 
które znajdują się w obrębie zainteresowań to głównie prawo ochrony środowiska, prawo 
karne oraz prawo gospodarcze. Biegle włada językiem angielskim, w tym angielskim praw-
niczym oraz komunikatywnie rosyjskim i włoskim.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskie-
go, który ukończył z wynikiem bardzo dobrym w gronie najlepszych absolwentów. Obec-
nie aplikant adwokacki Izby Adwokackiej we Wrocławiu oraz doktorant na Wydziale Prawa 
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego 
i Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa 
handlowego. Uczestnik licznych konferencji naukowych, Stypendysta Stypendium Proja-
kościowego Unii Europejskiej na studiach doktoranckich. Zainteresowania naukowe kon-
centruje na zagadnieniach związanych z prawem handlowym, w tym z prawem papierów 
wartościowych i prawem spółek oraz prawem budowlanym i prawem zagospodarowania 
przestrzennego. W praktyce zajmuje się obsługą przedsiębiorców w zakresie doradztwa 
prawnego, w tym co do struktur kapitałowych i osobowych, a także przygotowaniem, 
opiniowaniem i obsługą kontraktów handlowych.
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PRZEWODNICZĄCY KONGRESU 

SYLWIA WDOWIAK
CEO, MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP

PROWADZĄCY KONGRES 

MICHAŁ SULIS
KEY ACCOUNT MANAGER, MOST WANTED! HR CONSULTING GROUP

8.30 – 9.00  REJESTRACJA. KAWA POWITALNA

9.00 – 9.30  PROFESJONALNE USŁUGI DORADZTWA 
 PERSONALNEGO JAKO ELEMENT SKUTECZNEGO 
 ZARZĄDZANIA PERSONELEM– wykład ekspertów

Prelegenci: 
Eksperci Most Wanted!

9.30 – 10.20 MOBBING W PRAWIE PRACY

Pojęcie mobbingu – cechy istotne, pozwalające na kwalifi kację 
zachowania, jako mobbing.
Prawna charakterystyka zachowania.
Zakres podmiotowy osób po stronie czynnej i biernej.
Konsekwencje prawne.
Mobbing w orzecznictwie – pojęcia, kwalifi kacje stanów 
faktycznych.

Prelegenci: 
Katarzyna Wolny–Tomczyk, Robert Drożdż, 
Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy

10.20 – 10.30  PRZERWA

10.30 – 11.20  NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY 
 I JEGO NASTĘPSTWA

Prelegent: 
Kazimiera Wijatyk–Kubicka, Radca prawny, Kancelaria Radcy 
Prawnego Kazimiera Wijatyk–Kubicka

11.20 – 12.10  CZAS PRACY W NADGODZINACH

Dopuszczalność i forma zlecenia przez przełożonych pracy 
w nadgodzinach.
Problem „samowolnych” nadgodzin ze strony pracowników 
i narzędzia służące jego zapobieganiu.
Problematyka nadgodzin kadry kierowniczej oraz 
pracowników zadaniowych.

Prelegent: 
Michał Szuszczyński, Radca prawny, 
Kancelaria Prawa Pracy Michał Szuszczyński

12.10 – 12.25  PRZERWA

12.25 – 13.15 CZAS PRACY PO NOWELIZACJACH Z 2013 ROKU

Tryb wprowadzania nowych rozwiązań.
Granice elastyczności ruchomych godzin pracy.
„Porozumienia” w sprawie czasu pracy.
Harmonogramy czasu pracy.
Nadgodziny a czas na cele prywatne.

Prelegent: 
Dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Adwokat, 
Kancelaria Sobczyk i Współpracownicy

13.15 – 14.05 ZWOLNIENIA GRUPOWE

Kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym 
– zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy.
Procedura przeprowadzenia zwolnienia grupowego.
Porozumienie ze związkami zawodowymi a regulamin 
zwolnień grupowych.
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę 
a zwolnienia grupowe.
Zwolnienia indywidualne.
Roszczenia pracowników związane ze zwolnieniem grupowym 
i indywidualnym.

Prelegent: 
adw. Iwo Klisz, Adwokat, Kancelaria Iwo Klisz
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14.05 – 14.40 BRUNCH

14.40 – 15.30 AKTY WEWNĘTRZNE W ZAKŁADZIE PRACY

Regulamin pracy
1)  Co powinien zawierać regulamin pracy, aby pozytywnie 
 przeszedł kontrolę PIP
2)  Jak legalnie wprowadzić regulamin wynagradzania.
3)  Naruszenie regulaminu pracy przez pracownika.
Regulamin wynagradzania
1)  Co powinien zawierać regulamin wynagradzania, 
 aby pozytywnie przeszedł kontrolę PIP.
2)  Jak legalnie wprowadzić regulamin wynagradzania.
3)  Zmiana regulaminu wynagradzania a zmiana warunków 
 pracy i płacy.
4)  Kiedy nieprawidłowości związane z regulaminem 
 wynagradzania mogą zaprowadzić pracodawcę 
 do Sądu Pracy
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
i inne regulaminy prawa pracy
1)  Regulamin ZFŚŚ i obowiązki pracodawcy z tym związane.
2)  Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego 
 – korzyści dla pracodawcy.
3)  Regulamin korzystania z telefonu i samochodu 
 służbowego – korzyści dla pracodawcy.
4) Wewnętrzna procedura antymobbingowa, czy warto 
 ją wprowadzić w zakładzie pracy.

Prelegent: 
Grzegorz Kawka, Adwokat, Kancelaria Prawna 
Adwokat Grzegorz Kawka

15.30 – 16.20  JAK BEZPIECZNIE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ

Elementy formalne wypowiedzeń umowy o prace wraz 
z przedstawieniem najczęstszych błędów popełnianych przez 
pracodawców.
Omówienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy 
o pracę za wypowiedzeniem wraz z przedstawieniem 
tendencji i kierunków w orzecznictwie sądowym.
Omówienie przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy 
o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Warunki formalne prawidłowego rozwiązania umowy o pracę 
bez wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez 
pracownika.

Prelegent: 
Ryszard Kramkowski, Adwokat, Kancelaria Synergius

16.20 LOSOWANIA NAGRÓD I ZAKOŃCZENIE KONGRESU

•

•

•

•

•

•

•

•

www.kongresprawapracy.pl

Wśród uczestników wydarzenia 
zostaną rozlosowane książki 

autorstwa Stephena M.R. Covey, 
Grega Link, Rebeccy Merrill pt.

„Mądre zaufanie 
– Jak w czasach kryzysu 

zaufania budować 
dobrobyt oraz wyzwalać 

energię i radość”
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