
Korzyści ze współpracy z EY

Jak możemy Ci pomóc? 
Zakres usług obejmuje przegląd dokumentacji wewnętrznej z zakresu prawa pracy:

 ► Minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez podmioty 
kontrolujące prawidłowość obowiązujących w organizacji 
regulacji wewnątrzzakładowych, umów z pracownikami oraz 
pozostałej dokumentacji wewnętrznej z zakresu prawa pracy.

 ► Zminimalizowanie ryzyka skutecznych roszczeń 
pracowników wynikających ze stosunku pracy.

 ► Prewencyjne wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości 
metodologicznych w naliczaniu składników wynagrodzenia, 
co pozwala uniknąć czaso- i kosztochłonnych działań ze 
wsteczną korektą składników wynagrodzenia.

Regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń lub układ zbiorowy 
pracy, regulamin używania mienia pracodawcy.

Wzory umów zawieranych z pracownikami oraz dokumentacja 
związana z naliczaniem składników wynagrodzenia pod kątem 

identyfikacji ewentualnych ryzyk prawnych oraz zgodności 
z prawem.

Przegląd regulaminów  
i umów pracowniczych
Weryfikacja regulacji wewnętrznych i wzorów 
umów z zakresu prawa pracy.

WSPARCIE DLA HR

Obowiązki   

Fakty 
Nowe regulacje

Należy zapewnić zgodność treści obowiązujących regulaminów i regulacji wewnątrzzakładowych z zakresu prawa pracy oraz umów 
pracowniczych i innej dokumentacji z przepisami prawa oraz stanowiskiem organów kontrolujących i orzecznictwem. 

Zatrudnianie pracowników przez firmę wiąże się z obowiązkiem przestrzegania wielu regulacji z zakresu prawa pracy. 

Jesteś zainteresowany? 
Kliknij

mailto:taxekspert%40pl.ey.com?subject=Jestem%20zainteresowany%20uzyskaniem%20dodatkowych%20informacji%20na%20temat%20przedstawionej%20propozycji%2C%20Przegl%C4%85d%20regulamin%C3%B3w%20i%20um%C3%B3w%20pracowniczych


„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego 
osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie 
niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług  
oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’

Przegląd regulacji wewnętrznych

ok. 2-3 tygodnie 

8 -15 tys. zł netto w zależności 
od liczby dokumentów wewnętrznych

Przegląd wzorów umów 3 – 6 tys. zł netto

Czas realizacji Koszty

Jesteś zainteresowany? 
Kliknij

Doświadczenie Zespołu 

Nasz zespół w ubiegłym roku przeprowadził kilkadziesiąt przeglądów HR, skutecznie ograniczając ryzyka związane z konfliktami 
z załogą/reprezentacją pracowniczą. Zmniejszyliśmy również ryzyko związane z naruszeniami prawa pracy i potencjalnymi karami. 
Pomagaliśmy przy przygotowywaniu dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wszelkiego rodzaju umów i porozumień, a także 
regulacji wewnętrznych.
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