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O nas
 
Polexpert filia BDO – marka szkoleniowa – działamy na rynku od 25 lat od początku wspierając rozwój zawodowy 

pracowników odpowiedzialnych za obszar kadr i płac w organizacjach. Z naszych usług korzystają przedsiębiorstwa, 

instytucje i osoby prywatne poszukujące rzetelnej wiedzy w danej dziedzinie oraz pragnące uzupełnić swoje 

umiejętności w wybranym zakresie. Swoim Klientom proponujemy szeroki wachlarz szkoleń z prawa pracy, czasu 

pracy oraz dla działów kadrowo-płacowych. Od kilku lat ofertę szkoleniową poszerzamy również o usługi doradcze. 

Oferujemy także wsparcie w zarządzaniu organizacją oraz jej zasobami. Naszym priorytetem jest dokładne poznanie 

potrzeb biznesowych firmy, pomoc w realizowaniu jej najważniejszych celów na podstawie filozofii zarządzania 

przedsiębiorstwem Lean Management. 

SŁAWOMIR CHRZANOWSKI zarządza Działem Szkoleń BDO (BDO Academy) oraz 

filiami BDO działającymi pod markami: Polexpert, Eurodirect, Infor Training. 

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w zarządzaniu firmami szkoleniowo-

doradczymi oraz technologicznymi, zdobyte jako dyrektor zarządzający, partner czy 

członek zarządu (Infor SA., Edustacja, FRRwP). Odpowiedzialny za rozwój działalności 

szkoleniowej BDO oraz działalności doradczej związanej z pozyskiwaniem środków 

unijnych. Współautor licznych projektów szkoleniowych, ekspert w zakresie rynku 

szkoleniowego, marketingu szkoleń i usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie 

w projektach przejmowania i łączenia spółek.

C&C Chakowski & Ciszek - łączymy wiedzę ekspercką z różnych dziedzin (prawo pracy, prawo ubezpieczeń, prawo 
podatkowe). Świadczymy kompleksowe usługi przedsiębiorców w obszarze szeroko pojętej polityki zatrudnienia. 
Doradzamy zarówno przedsiębiorcom działającym na polskim rynku jak również, tym przygotowującym się do 
zainwestowania w naszym kraju.
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DR MACIEJ CHAKOWSKI jest wspólnikiem w C&C Chakowski & Ciszek, a także 

adiunktem i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 

Warszawskiego. Prowadzi wykłady także na Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie. Jest ekspertem branżowym reprezentującym pracodawców m.in. 

w Radzie Dialogu Społecznego. Był członkiem zespołu prawnego przy Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów RP zajmującego się zmianami w przepisach Kodeksu pracy. 

Był także konsultantem Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w zakresie regulacji prawa pracy krajów UE. Reprezentuje pracodawców 

w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie sporów zbiorowych, rokowań 

układów zbiorowych, pakietów socjalnych. Jest autorem wielu publikacji z zakresu 

polskiego i europejskiego prawa pracy w tym współautorem dwóch komentarzy  

do Kodeksu pracy.

R.PR. PRZEMYSŁAW CISZEK jest wspólnikiem w C&C Chakowski & Ciszek 

i wykładowcą prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje 

również szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce 

indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. 

Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie 

w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu 

polskiego i europejskiego prawa pracy.

Nasza misja
Współpraca BDO i C&C Chakowski & Ciszek jest gwarancją najwyższą jakości usług doradczych w sprawach szeroko 

pojętego prawa pracy. Naszym wspólnym celem jest świadczenie kompleksowych usług consultingowych w oparciu 

o bogate doświadczenia naszych firm w zakresie problematyki zatrudniania pracowników w Polsce i za granicą. 
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Nasze usługi 
OPTYMALIZACJA CZASU PRACY
Kompleksowa usługa nakierowana na szeroko pojętą optymalizację procesów związanych z planowaniem, 
zarządzaniem i rozliczaniem czasu pracy w poszczególnych obszarach funkcjonalnych firmy. Dodatkowym efektem 
zrealizowanej usługi będzie ograniczenie ryzyka związanego z bezzasadnymi roszczeniami pracowniczymi oraz 
odpowiedzialnością wykroczeniową lub karną kadry menedżerskiej firmy.

Usługa optymalizacji może przynieść spodziewane oszczędności również w przypadku, gdy dotyczyć będzie jedynie 
praktyki stosowania obecnych i niezmiennych z różnych powodów przepisów prawa wewnątrzzakładowego.

OFERUJEMY:
�Propozycje modyfikacji wewnętrznych przepisów prawa pracy (optymalne systemy i rozkłady czasu pracy oraz 

okresy rozliczeniowe, nowoczesne i plastyczne regulacje dotyczące harmonogramów)

�Propozycje usprawnień w zakresie planowania czasu pracy (tworzenia harmonogramów czasu pracy)

�Wszechstronne szkolenia osób odpowiedzialnych za czas pracy

�Lepsza organizacja czasu pracy

�Długofalowe oszczędności w obszarze czasu pracy, z jednoczesnym zachowaniem obecnej struktury i rozmiarów 
zatrudnienia 

RELACJE PRACODAWCA – ZWIĄZKI ZAWODOWE
Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki dotyczącej relacji pracodawcy ze związkami 
zawodowymi, radami pracowników lub innymi reprezentacjami pracowniczymi. Pomagamy tworzyć kompleksowe 
strategie konstruktywnej współpracy z wszelkimi przedstawicielstwami pracowniczymi w zakładzie pracy.

OFERUJEMY:
�Tworzenie strategii postępowania w sytuacji konfliktu pracodawcy ze związkiem zawodowym

�Prowadzenie sporów zbiorowych pracodawcy ze związkiem zawodowym

�Tworzenie i negocjowanie porozumień kończących spór zbiorowy

�Kompleksowe zarządzanie procedurą zwolnień grupowych

�Prowadzenie bieżącej korespondencji ze związkiem zawodowym, radą pracowników albo innym 
przedstawicielstwem pracowniczym

�Tworzenie i negocjowanie ze związkami zawodowymi układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych, 
regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów premiowania i ZFŚS

�Tworzenie i negocjowanie porozumień o zasadach bieżącej współpracy między pracodawcą i związkiem 
zawodowym – Kodeks Dobrych Praktyk
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�Przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem i działaniem w zakładzie rady pracowników

�Doradztwo w zakresie relacji pracodawcy ze Społeczną Inspekcją Pracy oraz radą pracowników i przedstawicielami 
Europejskiej Rady Zakładowej

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW I DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ
Świadczymy pomoc w zakresie legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce.

OFERUJEMY:
�Doradztwo i reprezentację pracodawców w procedurze legalizacji pobytu i pracy pracowników z zagranicy

�Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę i przy rejestrowaniu oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy

�Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę

�Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji

�Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego 
przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

AUDYT DOKUMENTACJI PRAWA PRACY 
Oferujemy usługę polegającą na kompleksowym audycie akt osobowych pracowników. Akta te powinny być 
prowadzone w sposób kompletny i prawidłowy, rozpoczynając od przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, aż do 
momentu rozwiązania stosunku pracy. 

OFERUJEMY:
�Analizę stosowanych praktyk, wzorów umów, regulaminów i pozostałej dokumentacji pracowniczej 

stosowanej przez dział personalny oraz kadr w poszczególnych lokalizacjach i obszarach funkcjonalnych 

�Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w postępowaniu osób zarządzających pracownikami 

�Zminimalizowanie ryzyka powstania bezzasadnych sporów i roszczeń związanych z nawiązaniem stosunku 
pracy 

�Zminimalizowanie ryzyka niewłaściwego formułowania składników wynagrodzenia w tym premii i nagród  
oraz wydatkowania środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

�Zminimalizowanie ryzyka odpowiedzialności przedstawicieli firmy za niepoprawne prowadzenie akt 
osobowych pracowników i osób wykonujących pracę na innej podstawie

 



KONTRAKTY PRACOWNICZE
Świadczymy również usługi w zakresie konstruowania, zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów 
cywilnoprawnych stosowanych w ramach polityki zatrudniania. W zakres tego rodzaju usług wchodzą również 
zagadnienia powiązane z tą tematyką jak np. procedowanie zwolnień grupowych, tworzenie programów 
dobrowolnych odejść itd.

OFERUJEMY:
� Przygotowanie projektów umów o pracę i umów cywilnoprawnych wraz z postanowieniami dotyczącymi 

praw autorskich do wyników pracy

� Negocjowanie i zawieranie kontraktów menedżerskich, listów intencyjnych

� Projektowanie umów o zakazie konkurencji 

� Tworzenie dokumentacji niezbędnej przy stosowaniu telepracy

� Przygotowanie porozumień w kwestiach urlopowych, porozumień zmieniających 

� Tworzenie umów i dokumentacji powierzenia mienia 

� Przygotowanie kompletnej dokumentacji zwolnień grupowych wraz z niezbędną korespondencją  

z Państwową Inspekcja Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zapewniamy kompleksowe wsparcie doradcze w zakresie problematyki ochrony danych osobowych kandydatów 
i pracowników. Naszym celem jest nie tylko zabezpieczyć Państwa interes prawny w zakresie ochrony danych 
osobowych, ale również usprawnić związane z nią procesy.

OFERUJEMY:
�Przeprowadzanie kompleksowych audytów dokumentacji danych osobowych w firmie – Audyt Zgodności 

�Tworzenie Polityk Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych, umów o przekazanie danych osobowych do podmiotu trzeciego 

�Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) 

�Prowadzenie bieżącej korespondencji z biurem Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Państwową 
Inspekcją Pracy w zakresie problematyki danych osobowych 

�Bieżące wsparcie merytoryczne w trakcie kontroli GIODO
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Nasze doświadczenie
Nasi klienci cenią nas przede wszystkim za:
Doświadczenie

�Wąską specjalizację w zakresie doradztwa Prawa Pracy

Szybkość i efektywność w działaniu

�Wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę ekspertów

�Profesjonalną  atmosferę współpracy

DORADZAMY KLIENTOM Z NASTĘPUJĄCYCH BRANŻ:
Bankowość i Ubezpieczenia 

Budownictwo

Energetyka

FMCG

Górnictwo i Gazownictwo

Handel i dystrybucja

Media

Medycyna/Farmacja

Motoryzacja

Paliwa

Produkcja

Sektor publiczny

Telekomunikacja

Transport i Logistyka

AUDYT I OPTYMALIZACJA WYNAGRODZEŃ
Oferujemy Państwu usługę optymalizacji szeroko pojętych regulacji płacowych, w tym m.in.:

�Projektowanie regulaminów (wynagradzania, nagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych)  
i zarządzeń płacowych 

�Minimalizowanie ryzyka zakwestionowania uznaniowości składników wynagrodzenia (premia, a nagrody) 

�Optymalizowanie składników wynagrodzeń pod kątem wliczania do podstaw zasiłków i wynagrodzeń chorobowych 
i urlopowych 

�Negocjowanie regulacji płacowych zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy 

�Audyt poprawności stosowania przepisów płacowych firmy. 



Jesteśmy w 154 krajach
Mamy ponad 1300 biur
Zatrudniamy ponad 63 000 osób
W Polsce mamy 5 biur: Warszawa,Poznań,  
Wrocław, Kraków, Katowice

KONTAKT:
Martyna Potyńska
Tel.: +48 22 543 17 91
E-mail: martyna.potynska@bdo.pl

Sławomir Chrzanowski
Tel.: +48 22 543 16 00
E-mail: slawomir.chrzanowski@bdo.pl


