
ŚNIADANIE Z PRAWEM PRACY  
 
Zapraszamy na spotkanie poświęcone najnowszym trendom w zatrudnianiu na podstawie 
umów cywilnych.  
Zaprezentujemy najnowsze orzecznictwo, omówimy praktykę kontroli ZUS  i PIP w tym 
względzie i  porozmawiamy o problemach w stosowaniu przepisów o minimalnej stawce 
godzinowej dla zleceniobiorców.  
 
 

UMOWY CYWILNOPRAWNE – SZANSE I PUŁAPKI  
 
Spotkanie odbędzie się 12 kwietnia (środa) w godz. 9:00 – 12:00 w siedzibie kancelarii 
DZP w Warszawie (Rondo ONZ 1, 21 piętro).  
 
Zgłoszenia prosimy wysyłać do 7 kwietnia na adres sylwia.sitek@dzp.pl.   
 
Zachęcamy do zapoznania się z programem i sylwetkami naszych prelegentów. 
 
Do zobaczenia! 
Zespół Prawa Pracy 
 
 
Udział w śniadaniu jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.  
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy. 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

mailto:sylwia.sitek@dzp.pl


PROGRAM 
 
08.45 - 09.00  Rejestracja uczestników i poranna kawa 
 
09.00 - 09.45  Czasami więcej nie oznacza lepiej, czyli co powinno znaleźć się  
 w treści umowy zlecenia, o dzieło lub w umowie o współpracy  
 w ramach samozatrudnienia, a czego lepiej unikać;  
 identyfikowanie różnic pomiędzy umowami i minimalizowanie ryzyka 
 
09.45 - 10.20  Jest dyrygent orkiestry, to nie ma dzieła – te i inne stanowiska  
 sądów dotyczące umów cywilnoprawnych 
 
10.20 - 10.35  Przerwa 

 
10.35 - 11.20 Nie dajmy się zwariować, czyli jak stosować przepisy o minimalnym  
 wynagrodzeniu dla zleceniobiorców  
 
11.20 - 11.50  Czy jest się czego bać, czyli uprawnienia ZUS i PiP w razie kontroli  
 umów cywilnoprawnych  
 
11.50 - 12.00  Dyskusja i zakończenie śniadania 



PRELEGENTKI 
 
Agata Mierzwa | Adwokat | Senior Associate 
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów wynagradzania. 
Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu układów zbiorowych, wewnętrznych 
regulaminów i polityk. Zajmuje się kwestiami nierównego traktowania i mobbingu  
w miejscu pracy. Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy w sporach z zakresu 
prawa pracy. 
 
Justyna Tyc | Radca prawny | Associate 
Doradza w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie w aspektach 
podatkowych dot. zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę oraz innych 
form współpracy. Specjalizuje się w optymalizacji form zatrudnienia, tj. kosztów zw.  
z zatrudnianiem pracowników na umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne. Zastępuje 
przedsiębiorców przed PIP w zakresie przeprowadzanych kontroli oraz ZUS w sprawach 
dotyczących uzyskania interpretacji przepisów prawa, kontrolach, czy odwołań od decyzji.  
 
Magdalena Skwara | Radca prawny | Associate 
Prowadzi standardową obsługę prawną dla wielu firm krajowych i zagranicznych. 
Specjalizuje się  w prawie pracy oraz w zagadnieniach dotyczących imigracji biznesowej 
(legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce) i ubezpieczeń 
społecznych. Zajmuje się w szczególności indywidualnym prawem pracy, regulacjami 
wewnętrznymi, a także organizacją i restrukturyzacją zatrudnienia, w tym problematyką 
zwolnień grupowych. 


