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Rozwiązanie umowy o pracę – problemy praktyczne, najczęstsze błędy
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PRELEGENCI
Michał Chodkowski, Adwokat, Partner – Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w prawie konsumenckim. Doradza polskim i międzynarodowym
przedsiębiorstwom między innymi w zakresie prawnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi oraz opracowywania wewnętrznych
regulaminów z zakresu prawa pracy. Prowadzi wykłady na temat prawa pracy i zarządzania procesami HR Na studiach Executive MBA for
Human Resources Professionals na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Rekomendowany przez międzynarodowe wydawnictwo Expert
Guides: Rising Stars w dziedzinie zatrudnienia i prawa pracy od pierwszej edycji w 2015 r. Jest członkiem Rady Dyrektorów Personalnych
Konfederacji Lewiatan. Przeprowadza audyty procesów i dokumentacji wykorzystywanych przez przedsiębiorców pod kątem zgodności
z obowiązującymi przepisami i kodeksami etycznymi. Doradza również przedsiębiorcom, zwłaszcza z branży sprzedaży bezpośredniej,
w zakresie form prowadzenia działalności oraz podstaw współpracy z przedstawicielami i metod wynagradzania osób uczestniczących
w systemach sprzedażowych, opracowuje i opiniuje inne dokumenty wykorzystywane przez przedsiębiorców. Współpracuje z Polskim
Stowarzyszeniem Sprzedaży Bezpośredniej.

Adam Grześkiewicz, Dyrektor Dep. Prawnego | Radca Prawny - DNB Bank Polska S.A.

W latach 2012-14 DNB zrealizował projekt znacznej redukcji zatrudnienia będącej skutkiem zaprzestania działalności w niektórych
segmentach rynku w konsekwencji zmiany strategii biznesowej. Przed zmianą DNB było bankiem uniwersalnym oferującym usługi dla
wszystkich segmentów klientów – dużych przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla konsumentów. Aktualnie DNB jest
bankiem korporacyjnym, świadczącym usługi jedynie dla dużych przedsiębiorstw. Pociągnęło to za sobą konieczność zmniejszenia stanu
zatrudnienia z ponad 1000 do około 300 pracowników. Jednocześnie mimo zwolnienia ok. 700 osób, tylko jedna z nich zdecydowała się na
proces sądowy z nami (zakończył się wynikiem pozytywnym dla nas). O tym trudnym doświadczeniu i wnioskach z niego płynących będę
chciał nieco opowiedzieć.

Łukasz Bendkowski, Legal Counsel – XEROX

Radca prawny i główny prawnik Xerox Polska. Jego ponad 15-letnie doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień prawa
gospodarczego i prawa spółek, technologii informatycznych, własności intelektualnej, outsourcingu, infrastruktury (w tym nieruchomości),
telekomunikacji oraz zapewnienia kompatybilności z politykami i procedurami korporacyjnymi (corporate compliance). Łukasz Bendkowski
posiada również doświadczenie w zakresie negocjowania i zarządzania realizacją projektów IT & T, finansowanych ze środków Unii
Europejskiej (POIG). W latach 2010-2012 jako starszy prawnik w Departamencie Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii
współpracował z warszawskim biurem CMS Cameron McKenna oraz był zewnętrznym doradcą prawnym ds. korporacyjnych Xerox.
Wcześniej pełnił rolę doradcy prawnego ds. korporacyjnych w spółce Alcatel-Lucent (odpowiadając za regiony: Wspólnoty Niepodległych
Państw, Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej). W latach 2003 – 2008 był prawnikiem w międzynarodowych kancelariach
prawniczych w Warszawie (CMS Cameron McKenna oraz Miller Canfield) oraz pełnił funkcje zagranicznego prawnika w Londynie (U.K.) oraz
w Saint Louis (w Stanach Zjednoczonych).

Marta Gowin, In-house Lawyer - Grupa OLX

Ostatnie 8 lat spędziła w Dziale Prawnym SOLARIS Bus and Coach S.A., największego polskiego producenta pojazdów komunikacji
publicznej. Specjalizuje się w prawie pracy, a jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje pomoc prawną dla grupy ponad 2 tysięcy
pracowników. Ponadto zajmuje się prawem spółek handlowych i prawem nieruchomości. Aktualnie pracuje w Dziale Prawnym Grupy OLX,
która działa w ponad 40 państwach na całym świecie i należy do międzynarodowego koncernu mediowego Naspers, który jest jednym
z największych inwestorów w branży internetowej na świecie. W ramach struktury grupy kapitałowej odpowiada m.in. za obsługę prawną
spółek w ramach ww. specjalizacji. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
studiów podyplomowych na kierunku pośrednictwa obrotu nieruchomościami. Ukończyła aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej
w Poznaniu.

Rafał Fabisiak, Radca Prawny w dziale personalnym - Volkswagen Poznań

Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochronie danych osobowych. Prawem pracy zajmuje się prawie 20 lat, a od
16 lat jest odpowiedzialny za obszar prawa pracy w Volkswagen Poznań Sp. z o.o., firmie zatrudniającej ponad 8 tysięcy pracowników,
będącej części jednego z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Ponadto jest członkiem Wojewódzkiej Rady Dialogu
Społecznego w Poznaniu. Uczestniczył , jako doradca, w pracach nad nowelizacją kodeksu pracy dotyczącą 12-miesięcznego okresu
rozliczeniowego czasu pracy i ruchomego czasu pracy. Jego doświadczenie obejmuje nie tylko doradzanie i prowadzenie spraw sądowych
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ale także wieloletnią działalność szkoleniową w szczególności w zakresie czasu pracy,
mobbingu, współpracy z partnerem społecznym, uprawnień pracowniczych. Jest absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicz w Poznaniu.

Łukasz Domecki, General Counsel – APART

Radca prawny. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. Tworzył i zarządza Działem
Prawnym Apart. sp. z o.o. Specjalizuje się w kwestiach związanych z problematyką prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki umów, praw własności intelektualnej, nieruchomości oraz rynku komercyjnych powierzchni handlowych.
Koordynator wielu projektów optymalizacyjnych. Absolwent UAM Poznań, obecnie uczestnik studiów na MBA Poznań Atlanta.

BMS Group Sp.z.o.o., ul. Nowogrodzka 50/515,
00-695 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

WTOREK | 10 października

9:00 ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA, SESJA NETWORKINGOWA
9:30 Przedstawienie się uczestnikow oraz prelegentów
9:45 Efektywne korzystanie z usług zatrudniania
zewnętrznych agencji zatrudnienia - Panel
dyskusyjny
•Zatrudnianie pracowników tymczasowych
•Bezpieczne angażowanie zasobów ludzkich w
ramach tzw. trwałego outsourcing’u
•Zmiany w zakresie obowiązków pracodawców i
agencji w aspekcie nowych regulacji (od czerwca b.r.)
•Dotychczasowa i przewidywana praktyka agencji w
kontekście ostatnich zmian legislacyjnych w tym
obszarze
Łukasz Bendkowski, Legal Counsel – XEROX
Łukasz Domecki, General Counsel – APART

13:00 Home office – praca zdalna wyzwaniem dla
pracodawców
•HO - czym jest i na czym polega fenomen zjawiska
•Ryzyko pracodawcy i marzenie leniwych - plusy i
minusy (case study)
•HO, a telepraca - wybrane aspekty prawne
zagadnienia
•Jeśli tak, to jak ?
•Podsumowanie, dyskusja
Marta Gowin, In-house Lawyer - Grupa OLX

14:00 Przerwa na kawę

10:45 Przerwa na kawę
11:00 Rozwiązanie umowy o pracę – problemy
praktyczne, najczęstsze błędy popełniane przez
pracodawców
•Czym kierować się przy doborze trybu rozwiązania
umowy o pracę
•Pzepisy ochronne – o czym pamiętać
•Jak
sformułować
opis
przyczyny
wypowiedzenia/”dyscyplinarki” – przepisy a praktyka;
•Weryfikacja
materiałów
potwierdzających
okoliczności będące przyczyną rozwiązania umowy –
dlaczego trzeba to robić i na co zwracać uwagę
•Jak
doręczyć
oświadczenie
nieobecnemu
pracownikowi, który spodziewa się „dyscyplinarki”?
•Jak sobie poradzić, gdy pracownik uchyla się od
przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy albo
uniemożliwia jego wręczenie
•Ryzyko odwołania a problem innych roszczeń
pracownika
•Kwestia informowania innych pracowników o
zwolnieniu
Michał Chodkowski, Adwokat, Partner
Łaszczuk i Wspólnicy

moderator spotkania: Michał Chodkowski

– Kancelaria

14:15 Konta Czasu Pracy – inna perspektywa
elastyczności czasu pracy
•Konta Czasu Pracy a wyzwania przedsiębiorstwa w
zakresie elastyczności
•Konta Czasu Pracy - jak to działa w praktyce?
•Konta Czasu Pracy - jeśli wprowadzać to jak?
Rafał Fabisiak, Radca Prawny w dziale personlanym Volkswagen Poznań

15:15 Projekt rozwojowej restrukturyzacji zatrudnienia –
case study DNB Bank Polska
•Procedury prawne – jak uniknąć sporów sądowych z
pracownikami i jak przygotować się do ich wygrania,
jeśli się jednak zdarzą
•Współpraca ze związkami zawodowymi
•Dobór pracowników do zwolnienia
•Komunikacja z pracownikami – oczekiwania, obawy,
emocje
•Łagodzenie skutków zwolnień – zachęty finansowe,
outplacement
Adam Grześkiewicz, Dyrektor Dep. Prawnego | Radca
Prawny - DNB Bank Polska S.A.

16:15 Planowane zakończenie spotkania, wręczenie
certyfikatów, wymiana wizytówek

12:00 Przerwa na lunch

IN

ON S

BUS

ME D I A SO L

TI

Monika Brzezińska, HARIBO Sp. z o.o.
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“W dniach 17-18 Stycznia 2017 roku miałam przyjemność wzięcia udziału w spotkaniu
,,Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Bardzo profesjonalne, przystępne i przede wszystkim praktyczne
przedstawienie tematów. Podczas spotkania zdobyłam dużo informacji praktycznych i wiedzę, która
pozwoli mi na bezproblemowe poruszanie się w obszarach mojej pracy. Otrzymałam praktyczne
wskazówki jak zachować się w obliczu problemu mobbingu, jak temu przeciwdziałać. Sposób
prowadzenia spotkania był niezwykle interesujący a uczestnicy mieli możliwość aktywnego
uczestniczenia w spotkaniu. Nabyta wiedza zdecydowanie przyda mi się w codziennej pracy.
Przedstawione tematy były bardzo ciekawe i pozwoliły usystematyzować moje spostrzeżenia.
Spotkanie wzbudziło we mnie optymistyczne nastawienie do negatywnych sytuacji, otworzyło na
nowe sposoby prezentowania problemów. Wystąpienia prelegentów były bardzo interesujące
a sposób przekazania informacji na najwyższym poziomie”.
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DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W DYSKUSJI PRAKTYKÓW?
Właściwie i rzetelnie skonstruowane zasady Prawa Pracy w korporacji bez wątpienia pozwalają na unikanie
wielu problematycznych zdarzeń.
Spotykacie się Państwo na co dzień z przypadkami trudnymi do rozwiązania, gdzie możliwość
zainspirowania się przykładowym rozwiązaniem dla danej sytuacji mogłaby okazać się bezcenna?
Chcielibyście Państwo podejrzeć działania innych praktyków? Dokładnie taką możliwość będziecie Państwo
mieli już w Październiku podczas piątej edycji spotkania „Praktyczne Aspekty Prawa Pracy”. Warsztaty będą
idealnym miejscem gdzie zderzymy dwa punkty widzenia w kontekście rozwiązywania problemów z
obszaru Prawa Pracy przez HR’owców jak i Prawników. W trakcie jednego, intensywnego dnia spróbujemy
znaleźć metody zrozumienia podejścia prawników przez HR’owców i na odwrót, tak aby współpraca
układała się jak najbardziej pomyślnie i dawała skuteczne rozwiązania.
Zapraszam serdecznie do rezerwacji miejsc. Ich liczba jest ściśle ograniczona, abyśmy mogli zapewnić
komfort rozmowy dbamy o kameralną atmosferę.
Certyfikaty BMS Group honorowane są przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Aleksandra Adamczyk
Dyrektor Działu Projektów

Na warsztacie spotkacie Państwo
przedstawicieli branż:
•Ubezpieczeniowej
•FMCG
•Bankowości
•Firm windykacyjnych
•Nieruchomości
•Kancelarii Prawnych
•Farmaceutycznej
•Energetycznej
•Telekomunikacyjnej
•Budowlanej
•IT

Spotkanie dedykowane jest do:
•Dyrektorów, Managerów, Kieroników ds.:
Zarządzania Zasobami Ludzkmi, Personalnych, Kadr,
Administracyjnych, Strategii Personalenj, Prawnych,

“W dniach 7-8 marca 2017 r. uczestniczyłam w warsztacie „Dodaj skrzydeł swoim HR’owcom”.
Była to zarówno okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami HR, jak i do poznania wielu
ciekawych rozwiązań z zakresu HR funkcjonujących na rynku. Tematy były inspirujące i przedstawione
bardzo ciekawie. Wychodziłam z przeświadczeniem nabycia nowej wiedzy, szerszego spojrzenia i
adresami nowych koleżanek HR’owców”
Małgorzata Szymańska, Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

