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KONGRES 
O kadrach i płacach z pasją

czyli kadry i płace bez tajemnic.
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Absurdy RODO w stosunkach pracy,  
czyli jak chronić dane osobowe pracowników  

i nie zwariować.

Dokumentacja i ewidencjaczasu pracy  
w 2019 roku, wyzwania i wątpliwości. 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce,  
wyzwania współczesnego rynku pracy.

Przegląd najnowszego orzecznictwa, czyli 
co słychać w Izbie Prawa Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych Sądu Najwyższego w 2019 roku.

09:00-09:30  Rejestracja uczestników

11:00 – 11:15  Przerwa kawowa

12:45-13:15 Lunch

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

16:45 – 17:30 Spotkanie Klubu Pasjonatów Kadr i Płac
popołudniowa kawa i networking + niespodzianka.

Koniecznie zostań z nami do końca.

Akta osobowe i dokumentacja pracownicza 
wyzwania i wątpliwości, najnowsze interpreta-

cje. Wyzwania działów kadrowo-płacowych.

Pracownicze Plany Kapitałowe – pierwsze 
naliczenia za nami, kolejne przed nami.  

Wyzwania i niejasności.

Mobbing i dyskryminacja w zatrudnieniu,
nowe przepisy, nowe możliwości.

Zmiany w PDOF w 2019 r. i ich konsekwencje 
na liście płac i PIT-11.

09:30-10:15

11:15-12:00

13:15-14:00

15:00-15:45

10:15-11:00

12:00-12:45

14:00-14:45

15:45-16:45
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Monika Smulewicz
Ekspertka w dziedzinie prawa 
pracy i kalkulacji wynagrodzeń. 
Partner w Grant Thornton odpo-
wiedzialna za outsourcing usług 
kadrowo-płacowych i finanso-
wo-księgowych oraz założycielka 
społeczności HR na szpilkach.

mec. Anna Telec
Radca prawny, założycielka 
Kancelarii Prawa Pracy specja-
lizującej się w szeroko pojętej 
problematyce prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych. 
Ukończyła Wydział Prawa  
Uniwersytetu Łódzkiego.

PRELEGENCI KONGRESU 
O kadrach i płacach z pasją

mec. Justyna Tyc-Brzosko
Radca Prawny, Senior Associate 
w DZP. Specjalizuje się w prawie 
pracy, w szczególności w struk-
turyzacji form zatrudnienia, tj. 
kosztów związanych z zatrud-
nianiem pracowników na umowy 
o pracę oraz umowy cywilno-
prawne. 

mec. Marcin Wojewódka
Doktor nauk prawnych, radca 
prawny, założyciel Kancelarii 
Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. 
W latach 2016-2017 Członek 
Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, nadzorujący 
Pion Administracji i Zamówień 
Publicznych. Członek Stowa-
rzyszenia Prawa Pracy.

mec. Artur Rycak
Doktor nauk prawnych.  
Adwokat w Rycak Kancelaria  
Prawa Pracy i HR. W latach 
2000-2016 sędzia i asesor  
orzekający m.in. w sądach  
pracy i ubezpieczeń.

mec. Karolina Schiffter
Adwokat. Jako jeden z nie-
licznych prawników w Polsce 
koncentruje swoją praktykę na 
biznesowym prawie imigracyj-
nym i doradza klientom w za-
kresie relokacji pracowników do 
Polski, a także delegowania pol-
skich pracowników za granicę.

mec. Magdalena Rycak
Doktor nauk prawnych, specja- 
lizująca się w indywidualnym  
i zbiorowym prawie pracy.  
Prowadzi Kancelarię Prawa  
Pracy i HR Rycak. Ceniona 
specjalistka z zakresu zagadnień 
RODO, czasu pracy, w tym czasu 
pracy kierowców.

Przemysław Jeżek
Specjalista z zakresu Prawa 
pracy z wieloletnią praktyką 
zawodową. Posiada 10-letnie 
doświadczenie zawodowe pra-
cując w Działach Personalnych 
dużych międzynarodowych 
firm jako Specjalista i Starszy 
Specjalista HR.
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Cena obejmuje:
» Udział w Kongresie
» Komplet materiałów dydaktycznych
» Lunch i bufet kawowy
» Certyfikat uczestnictwa w Kongresie

11 grudnia 2019, Adgar Plaza,
Al.Jerozolimskie 181B, Warszawa

797  PLN

HR NA SZPILKACH Monika Smulewicz
NIP: 742-115-72-92 
ul. Borzymowska 43 / 303 F,  
03-565 Warszawa 

Dołącz do nas  
w mediach  

społecznościowych

HR a szpilkach
- Monika Smulewicz

Akademia Online
“O kadrach i płacach z pasją”

monikasmulewicz_ 
hrnaszpilkach

HR na szpilkach
- Monika Smulewicz

UDZIAŁ W KONGRESIE 
O kadrach i płacach z pasją
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https://www.facebook.com/hrnaszpilkach/
https://www.linkedin.com/company/hr-na-szpilkach-monika-smulewicz/
https://www.instagram.com/monikasmulewicz_hrnaszpilkach/
https://www.youtube.com/channel/UCsnDMnWgBuuF3IIwN1rOr3w

