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WSPARCIE DLA HR

Prawo Pracy - ograniczony
przegląd wraz z hotline
Wskazanie najważniejszych rozbieżności
oraz bieżące wsparcie w ramach współpracy ramowej.

Fakty

Nowe regulacje

Każda organizacja zatrudniająca pracowników ma obowiązek dostosowania umów pracowników do zmieniających się regulacji.

Nowe obowiązki
Należy zapewnić, aby umowy zawierane z pracownikami oraz regulacje wewnątrzzakładowe z zakresu prawa pracy były zgodne
z obowiązującymi przepisami, stanowiskiem organów kontrolujących i najnowszym orzecznictwem.

Jak możemy Ci pomóc?
W ramach świadczonej usługi dokonujemy przeglądu wybranych obowiązujących w organizacji regulaminów pracy, wynagradzania
i zakładowego układu zbiorowego pracy. W ramach współpracy ramowej, Klient decyduje o częstotliwości zlecanych usług zgodnie ze
swoimi potrzebami. W takiej sytuacji Klient może zwracać się na bieżąco z pytaniami, wątpliwościami albo zgłosić potrzebę
aktualizacji dokumentów.

Korzyści ze współpracy z EY
►►

Efekt przeglądu to wskazanie kluczowych niezgodności.

►►

Szybka reakcja eksperta w odpowiedzi na pojawiające się
wątpliwości i potrzeby z zakresu prawa pracy.

►►

Minimalizacja ryzyka zakwestionowania przez podmioty
kontrolujące prawidłowość obowiązującej w organizacji
dokumentacji wewnętrznej z zakresu prawa pracy.

►►

Zminimalizowanie ryzyka skutecznych roszczeń
pracowników wynikających ze stosunku pracy.

Doświadczenie Zespołu
Nasze doświadczenie zdobyliśmy podczas kilkudziesięciu
zrealizowanych przeglądów, w niemalże wszystkich
obszarach produkcji i usług, przygotowując dokumenty
z zakresu prawa pracy, w szczególności różnego rodzaju
umowy i porozumienia, a także regulacje wewnętrzne
pracodawców.

Koszty
Przegląd otwarcia
- raport niezgodności

8 tys. zł netto

Bieżące wsparcie
ok. 2-3 tygodnie
w wymiarze 4h/m-c

2,4 tys. zł netto za miesiąc

Bieżące wsparcie
w wymiarze 8h/m-c

4 tys. zł netto za miesiąc

Bieżące wsparcie
w wymiarze 12h/m-c

5,5 tys. zł netto za miesiąc
450 - 550 zł
w zależności od
wykupionego wariantu
wsparcia

Każda dodatkowa
godzina wsparcia

„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”
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