I. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
zmiany od 01 stycznia 2019 r.
1. Zmiany w prowadzeniu akt osobowych i dokumentacji pracowniczej na bazie projektu zmian rozporz?dzenia
MRPiPS w sprawie dokumentacji pracowniczej
akta osobowe prowadzone w 4 cz??ciach (A B C D)
poszerzenie wykazu dokumentów przechowywanych w poszczególnych cz??ciach akt osobowych (skierowania na
badania, wnioski urlopowe)
● co obejmuje dokumentacja pracownicza w sprawach zwi?zanych ze stosunkiem pracy (szczegó?owy katalog dokumentacji
obowi?zuj?cy od 01 stycznia 2019 r.
● okres wdro?enia przez pracodawców zmian wynikaj?cych z przepisów
● dor?czanie informacji o mo?liwo?ci odbioru dokumentacji pracowniczej
● wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej
●
●

2. Zmiany przepisów ustaw w zwi?zku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich
elektronizacj?
Nowe obowi?zki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r.
zmiany w ustawie Kodeks Pracy
●
●
●
●
●

prowadzenie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej
nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
nowe obowi?zki pracodawcy w zwi?zku z rozwi?zaniem lub wyga?ni?ciem stosunku pracy
obowi?zek niszczenia dokumentacji pracowniczej
obowi?zki pracodawcy w stosunku do pracowników i by?ych pracowników w zwi?zku ze zmian? postaci przechowywania
dokumentacji pracowniczej

Nowe obowi?zki pracodawców w zakresie Ubezpiecze? Spo?ecznych
zmiana w ustawie o systemie ubezpiecze? spo?ecznych
●

skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty ZUS OSW RIA

Zmiana formy wyp?aty wynagrodzenia
zmiany w ustawie Kodeks Pracy
●

formy wyp?aty wynagrodzenia od 01 stycznia 2019 r.

II. Dokumentacja kadrowa oraz ZF?S w kontek?cie obowi?zywania rozporz?dzenia RODO
zmiany od 25 maja 2018 r.
1. Pozyskiwanie danych osobowych w procesie rekrutacji
2. Pozyskiwanie danych osobowych podczas przebiegu zatrudnienia
3. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej a ochrona danych osobowych
akta osobowe (mo?liwo?? przechowywania CV, listów motywacyjnych, ksero dowodu osobistego, prawa jazdy, aktów
urodzenia, zgonu itp.)
● przechowywanie dokumentów zwi?zanych z udzieleniem pracownikom m.in. urlopów okoliczno?ciowych, wychowawczych,
rodzicielskich
● prowadzenie list obecno?ci w ?wietle RODO
●

4. Dane osobowe gromadzone w zwi?zku z tworzeniem ZF?S
●
●
●

obowi?zek informacyjny w procesie przetwarzania danych
omówienie planowanych zmian do ustawy o ZF?S
sposoby pozyskiwania przez pracodawc? i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych

III. Koniec limitów umów zawartych na czas okre?lony trwaj?cych lub zawartych
w dniu 22 lutego 2018 r.
1. umowy na czas okre?lony obj?te limitem 3/33
2. skutki naruszenia limitu 3/33
3. wypowiedzenie umowy a przekroczenie limitu 33 miesi?cy
4. obowi?zki pracodawcy w zwi?zku z przekszta?ceniem umów na czas okre?lony od 22 listopada 2018 r.
IV. Praktyczne aspekty rozliczania czasu pracy w ró?nych systemach czasu pracy
1. Sporz?dzanie rozk?adów czasu pracy
●
●
●

w jakich sytuacjach powstaje obowi?zek tworzenia rozk?adów czasu pracy
w jaki sposób i w jakim terminie nale?y przekaza? rozk?ad czasu pracy pracownikowi
kiedy pracodawca b?dzie mia? mo?liwo?? zmiany rozk?adu czasu pracy

2. Odpracowanie wyj?? prywatnych
3. Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

rozwi?zanie umowy o prac? w trakcie okresu rozliczeniowego skutkuj?ce wyp?at? dodatkowego wynagrodzenia wraz z
dodatkiem
● niedopracowanie godzin w zwi?zku z nierównomiernym rozk?adem czasu pracy na poszczególne miesi?ce danego okresu
rozliczeniowego
●

4. Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
●
●

prawid?owe ustalenie nadgodzin „dobowych i ?redniotygodniowych”
wysoko?? dodatku

5. Jak nieobecno?ci w pracy wp?ywaj? na kwalifikacj? nadgodzin
V. Obowi?zki pracodawcy w zwi?zku z ustaniem stosunku pracy
1. Ogólne przepisy o rozwi?zaniu umowy o prac?
2. Rozwi?zanie umowy o prac? za wypowiedzeniem
3. Rozwi?zanie umowy o prac? bez wypowiedzenia
4. ?wiadectwo pracy
●
●
●

terminy na wydanie ?wiadectwa pracy
??danie wydania ?wiadectwa pracy przez pracownika
tre?? ?wiadectwa pracy

Zak?adowa Dzia?alno?? Socjalna w 2018 r. i 2019 r. w kontek?cie obowi?zywania rozporz?dzenia RODO oraz zmian
w zasadach opodatkowania ?wiadcze?
1. Nowe odpisy w 2019 r.
●

wysoko?? odpisów w 2019 roku

2. Osoby uprawnione do pomocy z ZF?S
●
●

kr?g osób uprawnionych – definicja cz?onków rodzin
osoby na urlopach bezp?atnych wychowawczych macierzy?skich

3. Ustawowy zakres dzia?alno?ci socjalnej z uwzgl?dnieniem ostatnich zmian
●
●

na jakie us?ugi mog? by? przeznaczane ?rodki ZF?S
po?yczki na cele mieszkaniowe

4. Badanie sytuacji ?yciowej osób uprawnionych w ?wietle znowelizowanych przepisów rozporz?dzenia unijnego
RODO – zmiany od 25 maja 2018 r.
●
●
●
●
●
●

uaktualnienie zapisów regulaminu
omówienie zmian ustawy o ZF?S
sposoby pozyskiwania przez pracodawc? i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
jakie dane mo?na pozyskiwa? w zwi?zku z wej?ciem w ?yciem rozporz?dzenia o ochronie danych osobowych
czy potrzebna jest zgoda cz?onków rodziny na przetwarzanie danych w ?wietle nowych przepisów
program 300+ / 500+ a badanie sytuacji ?yciowej

5. Opodatkowanie ?wiadcze? z ZF?S i gromadzenie dokumentów w ?wietle przepisów rozporz?dzenia RODO
zmiany w opodatkowaniu ?wiadcze? od 01 stycznia 2018 r.

