
P R A W O P R A C Y 

KSP Legal & Tax Advice zaprasza na cykl szkoleñ: 

1.
2. 
3.
4.
5.
6.
7.

      Zakres podmiotowy czyli kogo dotycz¹ nowe stawki?
     Wy³¹czenia podmiotowe i przedmiotowe

      Okreœlanie wysokoœci wynagrodzenia w umowie
      Terminy wyp³at wynagrodzenia
      Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia/œwiadczenia us³ug
      Przechowywanie dokumentacji przez zleceniodawcê
      Sankcje za naruszenie nowych przepisów

Agenda

Zapraszamy

RSVP do 3 marca 2017 r. 
na adres:
lub faksem pod numer: +48 32 731 68 51 (kontakt: Ma³gorzata Popek)

 malgorzata.popek@ksplegal.pl 

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjêciu na szkolenie decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ. KSP zastrzega 
sobie prawo do odmowy przyjêcia zg³oszenia je¿eli lista uczestników szkolenia bêdzie ju¿ zamkniêta.

7 marca 2017  r., g. 9:00
Kancelaria KSP, ul.Chorzowska150,Katowice 

Minimalna stawka godzinowa w umowach 
zlecenia/œwiadczenia us³ug 

- dowiedz siê wiêcej!

Pierwsze szkolenie odbêdzie siê



Piotr Krupa
Radca prawny. partner KSP

Szef zespo³u Prawa Pracy KSP. Jest te¿  specjalist¹ w dziedzinie prawa spó³ek, fuzji, 
przejêæ i innych przekszta³ceñ w³asnoœciowych.

Doradza w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji 
zatrudnienia oraz systemów wynagrodzeñ. Pomaga w uregulowaniu kwestii 
pracowniczych podczas przejêæ zak³adów pracy przez innych pracodawców, 
transferach i outsourcingu pracowników.

Od lat œwiadczy pomoc w zakresie bie¿¹cej obs³ugi prawnej spó³ek, przy realizacji 
przedsiêwziêæ typu joint-venture oraz znacz¹cych projektów restrukturyzacyjnych m.in. 
z sektorów: energetycznego, metalowego, hutniczego, budowy maszyn, 
infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz motoryzacyjnego.

E: piotr.krupa@ksplegal.pl    T: +48 731 6852

Maciej Pietrzycki
Radca prawny 

 Specjalista w zakresie prawa pracy. 

Œwiadczy us³ugi w zakresie nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunków pracy oraz 
w zakresie procedury zwolnieñ grupowych, w tym reprezentuje klientów w sporach 
w zwi¹zku z roszczeniami z zakresu prawa pracy. Doradza w przygotowaniu 
dokumentacji pracowniczej, w tym kontraktów menad¿erskich, umów o pracê, 
regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji.

Uczestniczy jako doradca pracodawców w negocjacjach ze stron¹ zwi¹zkow¹ 
w ramach procedury sporu zbiorowego oraz w negocjacjach z przedstawicielami rad 
pracowników. Pomaga pracodawcom formu³owaæ zasady dobrych praktyk, 
procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, które sprzyjaj¹ unikaniu procesów 
s¹dowych. 

E: maciej.pietrzycki@ksplegal.pl    T: +48 731 6872

Sylwetki prelegentów
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Formularz zg³oszeniowy

RSVP do 3 marca 2017 r. 
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 malgorzata.popek@ksplegal.pl 
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