
ZMIANY W PRAWIE PRACY 2018 / 2019

TERMINY SZKOLEŃ: 
Warszawa: 6 listopada 2018 r.
Katowice: 12 listopada 2018 r.



MARCIN FRĄCKOWIAK, RADCA PRAWNY
– odpowiedzialny za pracę Działu Prawa Pracy Kancelarii na terenie Śląska.

Specjalista z zakresu zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy. W trakcie swojej praktyki zawodowej 
zajmował się m.in.: doradztwem dla pracodawców w procesie przejścia części zakładu pracy na rzecz no-
wego pracodawcy w trybie art. 231 Kodeksu pracy, badaniami due diligence z zakresu prawa pracy, tworze-
niem zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, negocjacjami porozumień zawieranych z organizacjami 
społecznymi, reprezentacją pracodawców w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi. 

Z sukcesami zajmował się także reprezentowaniem pracodawców w sprawach z zakresu roszczeń pra-
cowników o wypłatę odszkodowań z tytułu rozwiązania umów o pracę, wypadków przy pracy oraz chorób 
zawodowych. 

Od listopada 2015 r. jest współtwórcą ścieżki prawa pracy Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami 
(PSZK). Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla największych pracodawców w Polsce.

Zaangażowany jest także w pracę dydaktyczną i naukową jako doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Pol-
skiej Akademii Nauk w Warszawie, seminarzysta prof. zw. dr hab. Jerzego Wratnego.

Prelegenci



Program wydarzenia

                9:00      ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA       

• Nowe zasady rekrutacji po wejściu w życie RODO.
• Przechowywanie dokumentacji – nowelizacja Kodeksu pracy obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.

10:30 – 11:00      PRZERWA KAWOWA, NETWORKING 

• Elektroniczne zwolnienie lekarskie od 1 stycznia 2019 r. a kontrola absencji chorobowych pracownika.
• Wypłata wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

13:00 – 13:45       PRZERWA NA LUNCH

•     Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

14:45 – 15:00      PRZERWA 

• Nad czym pracuje Ministerstwo Pracy? Czyli jakie zmiany w prawie pracy mogą zaskoczyć w 2019 r. i do czego  
dobrze przygotować się już teraz? W programie m.in.: zmiany w urlopach wypoczynkowych, obowiązek podawania  
„widełek wynagrodzeń” w umowach o pracę, ograniczenia umów zlecenia, „praca domowa” zamiast homeoffice,  
ochrona „sygnalistów” czyli najnowsze doniesienia z prac nad ustawa o jawności życia publicznego.

            16:00       ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA, WRĘCZENIE DYPLOMÓW UCZESTNICTWA

TERMIN SZKOLENIA: 6 LISTOPADA 2018 R.



Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewnia obsługę prawną opartą przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzą-
cych w skład jej zespołu. Wspólna praca funkcjonujących w ramach Kancelarii działów prawnych pozwala na realizację zadań 
z wielu gałęzi prawa z jednoczesnym zapewnieniem najwyższej jakości świadczonych usług. 

Nasz zespół to doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi. Współpracujemy w profesorami uniwersyteckimi, 
biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Of counsel naszej kancelarii są profesorowie uniwersyteccy –  wybitni spe-
cjaliści, uznane autorytety z danych dziedzin prawa, którzy merytorycznie wspomagają pracę działów prawnych kancelarii, 
a także wraz z dyrektorami działów sporządzają opinie prawne.

KANCELARIA ŚWIADCZY USŁUGI PRAWNE Z ZAKRESU WIELU DZIEDZIN PRAWA 
W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁÓW PRAWNYCH:

• Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego
• Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego
• Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego
• Dział Prawa Pracy
• Dział Prawa Własności Intelektualnej
• Dział Prawa Podatkowego
• Dział Prawa Karnego
• Dział Prawa Administracyjnego
• Dział Prawa Zamówień Publicznych
• Dział Prawa Rynku Kapitałowego
• Dział Prawa Imigracyjnego
• Departament Rozwoju i Doradztwa Biznesowego
• Działa Prawa Energetycznego
• Prawo Medyczne
• Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Kancelaria prowadzi wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce szkolenia dedykowane w szczególności przedsię-
biorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających. 

Tematyka szkolenia jest precyzyjnie dostosowana do wymagań i potrzeb Klienta, przy czym najczęściej prowadzone szkolenia 
dotyczą problematyki kontraktów handlowych, windykacji należności, zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa spółek oraz 
prawa podatkowego. Szkolenia prowadzone są przez prawników posiadających wysoce wyspecjalizowaną wiedzę 
prawniczą i doświadczenie z danej dziedziny.



Kontakt:

00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 4, lok. U-7A

tel. +48 22 692 74 31
fax. +48 22 826 00 49

e-mail: kancelaria@siw.pl

www.siw.pl

Kontakt w sprawie szkoleń:

tel.: +48 22 692 74 31
kom.: +48 511 249 206

e-mail: szkolenia@siw.pl
e-mail: k.sudol@siw.pl

Zarezerwuj szkolenie online poprzez 
formularz zgłoszeniowy na stronie siw.pl


