zaprasza na

krakowskie HRozmowy
ZMIANY W PRAWIE PRACY
– PPK ORAZ ZWIĄZKI ZAWODOWE
Środa, 6 lutego 2019 r., godz. 09:30 – 12:30
Holiday Inn Kraków City Centre, ul. Wielopole 4 (sala Van Gogh I)
Podczas spotkania omówimy zmiany w prawie pracy dotyczące pracowniczych planów kapitałowych oraz
zasad funkcjonowania związków zawodowych, jak również problemy, które w praktyce mogą wyniknąć ze
stosowania nowych przepisów. Spotkanie będzie również okazją do podzielenia się przez jego uczestników
wyzwaniami jakie nowe regulację stawiają przed osobami pracującymi w obszarze HR.

PROGRAM
09:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00

Pracownicze Plany Kapitałowe






obowiązek wprowadzenia PPK – kogo dotyczy?
wysokość wpłat dokonywanych do PPK
jak wprowadzić PPK u pracodawcy?
jakie umowy w ramach PPK należy zawrzeć z instytucją finansową?
na jakich zasadach dokonywać wypłaty środków z PPK

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 12:00

Nowe zasady funkcjonowania związków zawodowych





12:00 – 12:30

kto może założyć związek zawodowy? – uprawnienia pracowników a uprawnienia
osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
nowe zasady rozwiązywania umowy z chronionym członkiem związku
zawodowego
o czym trzeba będzie informować związek zawodowy?
obowiązki informacyjne związku zawodowego – jak wykazać, że związek
zawodowy nie ma uprawnień?

Dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

REJESTRACJA ONLINE >>>>
PROWADZĄCY
Kamil Jabłoński jest radcą prawnym w praktyce prawa pracy Wardyński i Wspólnicy.
Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy. Doradza w zakresie zawierania
i rozwiązywania umów o pracę, restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień grupowych oraz
aspektów transakcyjnych związanych z przejściem zakładu pracy. Reprezentuje klientów
w sprawach procesowych dotyczących w szczególności rozwiązania stosunków pracy,
wynagrodzenia oraz zakazu konkurencji. Ponadto zajmuje się prawem imigracyjnym i doradza klientom
w sprawach związanych z uzyskaniem dokumentów pobytowych i zezwoleń na pracę w Polsce.

Dr Marcin Wujczyk jest radcą prawnym w praktyce prawa pracy kancelarii Wardyński
i Wspólnicy.
Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem
praw pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze
związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur
zwolnień
grupowych,
transferu
przedsiębiorstwa
oraz
postępowań
antymobbingowych
i antydyskryminacyjnych.

O KANCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych
kancelarii prawnych w Polsce.
Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę
obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.
Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, dzięki
czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami
i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.
Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców
(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (newtech.law) oraz licznych
publikacji i opracowań.
Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim,
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.
Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

wardynski.com.pl
codozasady.pl
newtech.law

