Kancelaria KSP Legal & Tax Advice zaprasza na

Poranek z prawem pracy
26 kwietnia 2016 r., g. 9:00
Hotel Angelo, ul.Sokolska 24, Katowice

9:00 - 9:15

Rejestracja

9:15 - 9:20

Wstêp do spotkania, Piotr Krupa, Partner KSP

9:20 - 10:30

Czêœæ pierwsza – Zasady kontroli pracowników przez pracodawcê
Prelegent Maciej Pietrzycki, radca prawny
Jak powinna odbywaæ siê kontrola osobista pracownika (przeszukanie oraz badanie
na obecnoœæ alkoholu i narkotyków)?
Zasady kontroli komputera, poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych pracownika
oraz prowadzenia monitoringu w miejscu pracy.
Jak wynik kontroli wp³ywa na stosunek pracy (sankcje dla pracownika) oraz jakie s¹
ryzyka prawne zwi¹zane z nieprawid³ow¹ kontrol¹ (sankcje dla pracodawcy)?
Kontrola pracowników w œwietle orzecznictwa oraz stanowisko GIODO.

10:30 - 10:45

Przerwa

10:45 - 11:45

Czêœæ druga - Pracodawca jako podmiot przetwarzaj¹cy dane osobowe
Prelegent Dawid Mielcarski, adwokat
Czym s¹ dane osobowe? Czym s¹ dane wra¿liwe?
Jak odpowiednio gromadziæ i przetwarzaæ dane osobowe osób aplikuj¹cych o pracê,
pracowników oraz innych osób takich jak zleceniobiorcy, praktykanci, uczestnicy
konkursów itp.?
Jakie s¹ konsekwencje naruszenia zasad gromadzenia i przetwarzania danych
osobowych?

11:45 - 12:00

Dyskusja, wymiana doœwiadczeñ uczestników. Zakoñczenie seminarium.

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny. Liczba miejsc jest ograniczona.
RSVP do 22 kwietnia 2016 r.
na adres: malgorzata.popek@ksplegal.pl
lub faksem pod numer: +48 32 731 68 51 (kontakt: Ma³gorzata Popek)
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Formularz zg³oszeniowy
nazwa firmy:

kod pocztowy:

e-mail:

miasto:

ulica i numer:

tel.

faks.

tel. kom.

Uczestnik:

Udzia³ w spotkaniu jest bezp³atny.
Liczba miejsc jest ograniczona (tylko 1 osoba z firmy)

RSVP do 22 kwietnia 2016 r.
na adres: malgorzata.popek@ksplegal.pl
lub faksem pod numer: +48 32 731 68 51 (kontakt: Ma³gorzata Popek)

Kancelaria KSP Legal & Tax Advice zaprasza na

Poranek z prawem pracy
26 kwietnia 2016 r., g. 9:00
Hotel Angelo, ul.Sokolska 24, Katowice

Sylwetki prelegentów
Piotr Krupa, Partner
Radca prawny. Szef zespo³u Prawa Pracy KSP. Jest specjalist¹ w dziedzinie prawa spó³ek, fuzji, przejêæ
i innych przekszta³ceñ w³asnoœciowych.
Doradza w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, restrukturyzacji zatrudnienia oraz
systemów wynagrodzeñ. Pomaga w uregulowaniu kwestii pracowniczych podczas przejêæ zak³adów
pracy przez innych pracodawców, transferach i outsourcingu pracowników.
Od lat œwiadczy pomoc w zakresie bie¿¹cej obs³ugi prawnej spó³ek, przy realizacji przedsiêwziêæ typu
joint-venture oraz znacz¹cych projektów restrukturyzacyjnych m.in. z sektorów: energetycznego,
metalowego, hutniczego, budowy maszyn, infrastrukturalnego, budowniczego, górniczego oraz
motoryzacyjnego.

Dawid Mielcarski, Senior Associate
Adwokat. Specjalizuje siê w zakresie prawa nieruchomoœci, prawa administracyjnego, prawa spó³ek oraz
procesów s¹dowych. W obszarze jego praktyki znajduje siê tak¿e prawo pracy.
Doradza pracodawcom w kwestiach zwi¹zanych z gromadzeniem, przechowywaniem oraz
przetwarzaniem danych osobowych. Reprezentuje przedsiêbiorców w sporach z zakresu prawa pracy,
doradza równie¿ jak chroniæ siê przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminacjê, a w przypadku
wyst¹pienia przez pracowników z takimi roszczeniami s³u¿y rad¹ w zakresie zarz¹dzania powsta³ym
sporem oraz reprezentuje klientów przed s¹dami pracy.
Posiada bogate doœwiadczenie w opracowywaniu i negocjowaniu miêdzynarodowych kontraktów
handlowych oraz porozumieñ, w tym umów dotycz¹cych prac projektowych, in¿ynieryjnych
i wykoñczeniowych oraz umów dotycz¹cych realizacji procesów budowlanych.

Maciej Pietrzycki, Senior Associate
Radca prawny. Specjalista w zakresie prawa pracy.
Œwiadczy us³ugi w zakresie nawi¹zywania i rozwi¹zywania stosunków pracy oraz w zakresie procedury
zwolnieñ grupowych, w tym reprezentuje klientów w sporach w zwi¹zku z roszczeniami z zakresu prawa
pracy. Doradza w przygotowaniu dokumentacji pracowniczej, w tym kontraktów menad¿erskich, umów
o pracê, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji.
Uczestniczy jako doradca pracodawców w negocjacjach ze stron¹ zwi¹zkow¹ w ramach procedury sporu
zbiorowego oraz w negocjacjach z przedstawicielami rad pracowników. Pomaga pracodawcom
formu³owaæ zasady dobrych praktyk, procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe, które sprzyjaj¹
unikaniu procesów s¹dowych.

