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✓ umowy zlecenia
✓
w grupie kapitałowej
✓ najnowsze orzecznictwo
✓
✓ pracownik świadczący usługi
w różnych spółkach
- problemy i praktyka
✓

czas pracy a funkcjonowanie
w różnych spółkach
transfery i przejęcia
pracowników w grupie
kapitałowej
świadczenia ZUS
a pracownik funkcjonujący
w różnych spółkach

Mec.Piotr Górny
Kancelaria
R a d cy Prawn ego Pi ot r G ór ny
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9.00– Rejestracja i poranna kawa
9.15 – Problematyka UMÓW ZLECENIE
w Grupie Kapitałowej
❑ jak traktować umowy zlecenia / dzieło
zawarte ze spółkami wchodzącymi
w skład Grupy Kapitałowej ( umowa
o pracę + umowa zlecenie)
❑ analiza i omówienie najnowszego
orzecznictwa na co zwrócić szczególna
uwagę
❑ jak nie narazić się na zarzuty obejścia
prawa
❑ możliwe rozwiązania
❑ kiedy wybrać jednorazowe zlecenie

10.45 – Przerwa kawowa
11.00-Problemy z pracownikiem
świadczącym usługi w różnych spółkach
– praktyka
❑ Umowy:
– Umowa o świadczenie usług – co
powinno się w niej znaleźć
– Wypożyczanie pracowników pomiędzy
spółkami – jak to uregulować w umowie
– Jak w umowie zapisać możliwość
delegowania pracownika
❑ Czas pracy a funkcjonowanie w różnych
spółkach – praktyka, liczenie, zapisy
❑ Urlopy – pracownik funkcjonujący
w różnych spółkach grupy
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❑ Transfery i przejęcia pracowników
w Grupie Kapitałowej – na co zwrócić
uwagę
❑ Dobre praktyki i orzecznictwo

13.30 - Lunch
14.00 ZUS – Pracownik funkcjonujący
w różnych spółkach
❑ Umowa zlecenie a umowa o pracę
– uwaga na ZUS
❑ Umowy o dzieło – problematyczne
kwestie
❑ Wypadki w pracy a dzielenie etatu
❑ Nadgodziny
❑ Składki od podwykonawców
❑ Świadczenia socjalne
❑ Praktyki najczęściej kwestionowane
przez ZUS
❑ Kontrola ZUS – kwestie praktyczne
❑ Jak wygrać spór z ZUS

15.30 Rozdanie certyfikatów.
Zakończenie warsztatów.
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Piotr Górny, Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Górny
Radca prawny z 20-letnim doświadczeniem w praktycznym stosowaniu prawa pracy; specjalizujący się w zagadnieniach zabezpieczenia interesów pracodawcy
w ramach stosunku pracy, procesach przed Sądem pracy, prawie pracy w firmach wielozakładowych i grupach kapitałowych, zwolnieniach indywidualne
i grupowe, systemach premiowych, relacjach ze związkami zawodowymi i innymi organami przedstawicielstwa pracowników, umowach o zakazie konkurencji,
kontraktach menadżerskich, odszkodowaniach), Trener prowadzący szkolenia prawa pracy, wcześniej sędzia z kilkunastoletnią praktyką w rejonowych
i okręgowych sądach pracy w Katowicach i Warszawie. W trakcie swoje dotychczasowej pracy uczestniczył w kilku tysiącach procesów sądowych przez Sądami
pracy, brał udział w szeregu projektów realizowanych przez Pracodawców, m.in. zwolnieniach grupowych, negocjacjach układów zbiorowych pracy, pakietów
socjalnych, porozumień transferowych, porozumień w sprawie programów dobrowolnych odejść, zawieszania przepisów płacowych, innego rodzaju porozumień
zbiorowych, łączeniu się pracodawców i przejmowaniu zakładów pracy, tworzeniu i negocjacjach regulaminów (pracy, wynagradzania, systemów premiowych,
procedur), tworzeniu systemów antymobbingowych, udziale w rozstrzyganiu zgłoszonych w firmach przypadków podejrzenia stosowania mobbingu czy innych
niepożądanych zjawisk, negocjacji ze związkami zawodowymi. Bogate doświadczenie pogłębia w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej firm, w zakresie głównie
prawa pracy, służąc wsparciem działom HR oraz prawnym, proponując, opiniując, realizując także czynności w ramach indywidualnego prawa pracy (umowy
o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie, doradztwo w sprawie zmian/rozwiązywania umów oraz wszelkich działań niezbędnych w
bieżącej działaności firmy związanej z praktycznym stosowaniem prawa pracy.

Dzielenie etatu w różnych spółkach grupy- na warsztacie omówione zostaną m.in. obowiązujące przepisy
prawne, najczęściej pojawiające się problemy oraz możliwe rozwiązania, analiza i omówienie orzecznictwa,
problematyka umów zlecenie w Grupie Kapitałowej, na co zwrócić szczególną uwagę i jak nie narazić się
na zarzuty obejścia prawa. Szczególną uwagą zostaną objęte problematyczne zagadnienia dotyczące ZUS’u
oraz Państwowej Inspekcji Pracy Warsztat jest szansą na poszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy
i uzyskanie możliwości wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku i zaproszonymi Ekspertami

Warsztat kierujemy do osób, które zarządzają działami
i zespołami HR, w szczególności:
dyrektorom i kierownikom działów ds. HR,
personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi itp.
MIEJSCE WARSZTATÓW:
Centrum Konferencyjne Golden Floor
Al. Jerozolimskie 123A, 02-037 Warszawa
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WIĘCEJ INFORMACJI:
biuro@proability.pl
22 787 59 12
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