
jak zarządzać relacjami ze związkiem zawodowym;
jak wyglądać ma kontrola trzeźwości pracowników;
efekt bumerangu – czyli ponowne zatrudnianie byłych pracowników; oraz
sygnaliści – co się zmieniło i kiedy wreszcie przepisy wejdą w życie.

Zapraszamy na PCS | HR Forum Gdańsk, które odbędzie się już 27 czerwca 2022 roku
w godzinach 11.00 – 13.45.

Prawo HR w ostatnim czasie staje się przedmiotem dynamicznych zmian na wielu
płaszczyznach. Zdecydowaliśmy się zorganizować dla Państwa ciekawe, przekrojowe
wydarzenie, gdzie omówimy w sposób praktyczny najciekawsze zagadnienia z zakresu
prawa HR, z którymi już mierzą się lub za chwilę będą mierzyć się nasi Klienci, w tym:

Zdajemy sobie sprawę, że w codziennej pracy jesteście Państwo zalewani informacjami            
o zmianach w przepisach prawa HR. Chcemy usystematyzować te informacje i podzielić
się naszą wiedzą i doświadczeniami z Państwem. Nasze wydarzenie kierujemy przede
wszystkim do pracodawców z Pomorza, ale zapraszamy do wzięcia udziału także tych
z Państwa, którzy działają w innych lokalizacjach. 

W ramach PCS | HR Forum Gdańsk wezmą udział prawnicy z różnych biur PCS | Littler           
w Polsce, a jego gospodarzem będzie adw. Bartosz Tomanek, kierujący biurem
PCS | Littler w Gdańsku.

PCS | HR Forum Gdańsk
 

formuła on-line; udział nieodpłatny
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Zapraszamy! 
Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy 
na

https://pcslegal.pl/


adw. Bartosz
Tomanek

starszy prawnik

r. pr. Marcin
Sanetra

r. pr. Paweł
Sych

r. pr. Robert 
Stępień
partner

r. pr. Sławomir
Paruch
partner

Otwarcie PCS | HR Forum Gdańsk: Co Klientom daje współpraca z doradcą,          
który jest dla nich dostępny w aż 6 lokalizacjach w Polsce? 
Prelegent: r. pr. Sławomir Paruch

Zarządzanie relacjami ze związkami zawodowymi – co robić, aby nie dać się
zepchnąć do narożnika? 
Prelegenci: r. pr. Robert Stępień, adw. Bartosz Tomanek

Kontrola trzeźwości pracowników – nowe regulacje i nowe wyzwania prawne          
i RODOwskie dla pracodawców
Prelegenci: r. pr. Paweł Sych, adw. Bartosz Tomanek

Przerwa

Efekt bumerangu, czyli jak ponownie zatrudniać byłych pracowników w praktyce
Prelegenci: apl. radc. Michalina Lewandowska, adw. Bartosz Tomanek

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – co się zmieniło i kiedy przepisy wejdą          
w życie? 
Prelegenci: r. pr. Marcin Sanetra, adw. Bartosz Tomanek

Zakończenie PCS | HR Forum Gdańsk: PCS Gdańsk – morze możliwości
Prelegent: adw. Bartosz Tomanek

11.45 – 12.15

Program:

11.00-
11.15

11:15-11:45

12.15 – 12.30

12.30 – 13.00

13.30 – 13.45

13.00 – 13.30
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Prelegenci:

Udział jest bezpłatny. Szczegółowe informacje tutaj.

starszy prawnik
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