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Jako największa kancelaria prawa HR podzielimy się doświadczeniami z obsługi ok. 900
klientów w Polsce i za granicą. Powiemy, jakie są trendy na rynku i dokąd zmierza praktyka HR
compliance w Polsce, Europie i na świecie.

Będzie konkretnie i praktycznie. Nie będziemy zajmować Państwu czasu i mówić o tym, co Państwo
doskonale wiedzą. Postawimy na praktyczne rekomendacje i sugestie konkretnych rozwiązań.
Podzielimy się tym, co najważniejsze - szerokim doświadczeniem praktyki przedsiębiorców.

Nie   będziemy   rozmawiać  o  statusie   niewdrożonej   dyrektywy   dot.  sygnalistów  –  wiemy, 
że wszystko na jej temat już Państwo słyszeli. Powiemy, co zmienić w Państwa procedurach już teraz, aby
być gotowym na zmiany.

Nie będziemy zastanawiać się, czy można badać trzeźwość i jakie są przeszkody prawne –
powiemy,  w  jakich  przypadkach  można  to  robić  dziś i jakie dokumenty trzeba przygotować, aby robić 
to sprawnie i zgodnie po zmianach w prawie.

Nie będziemy dywagować, czego nie można robić wg. RODO - nie wpisujemy się w rynkowy trend -
powiemy natomiast, jak można zachować dane kandydatów po rekrutacji, o dopuszczalnym background
screeningu i o przetwarzaniu danych w relacjach ze związkami zawodowymi.

Ponadto,  nasi  Koledzy  z  największej  praktyki prawa pracy na świecie Littler z Irlandii i Danii opowiedzą 
o praktyce dot. whistleblowerów w ich krajach.

Zapraszamy do uczestnictwa!

Zapraszamy 
na 2. edycję konferencji

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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HR Compliance jako podstawa nowoczesnego i etycznego przedsiębiorstwa
Powitanie uczestników. | r. pr. Sławomir Paruch

Czy aktualne polityki zgłoszeń nieprawidłowości trzeba będzie wymienić 
na nowe? Niekoniecznie
r. pr. Karolina Kanclerz, adw. Bartosz Tomanek

Utrzymanie pracowników – co zrobić, aby „przekupienie” pracownika nie
było nierównym traktowaniem pozostałych
r. pr. Miłosz Awedyk, Katarzyna Witkowska-Pertkiewicz

Przerwa

Background screening – gdzie są granice i czy warto to robić?
r. pr. Paweł Sych, apl. radc. Patryk Kozieł

Kontrole trzeźwości. Co się zmieni po nowelizacji kodeksu pracy?
r. pr. Łukasz Chruściel, r. pr. Paweł Sych

Przerwa

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem nielegalnego zatrudniania cudzoziemca
adw. Karolina Schiffter, r. pr. Tomasz Rogala

Udostępnianie dokumentów związkom zawodowym – jak skutecznie
zabezpieczyć interesy pracodawcy?
r. pr. Robert Stępień, Agnieszka Nicińska-Chudy

Przerwa

Overemployment czyli praca na dwa laptopy: jak zabezpieczyć firmę przed
niebezpiecznym trendem
r. pr. Karolina Kanclerz, adw. Bartosz Tomanek

Spór sądowy z pracownikiem – czy jesteś na to przygotowany?
r. pr. Marcin Szlasa-Rokicki

(ENG) Practical lessons from EU Whistleblower Directive early adopters:
Denmark and Ireland
Niall Pelly (GQ Littler), Christian Bonne Rasmussen (Littler | enevold)
Moderator - r. pr. Marcin Sanetra 

Zakończenie. Podsumowanie i podziękowanie
r. pr. Karolina Kanclerz
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Benefity z uczestnictwa

Materiały dodatkowe

Konkretne rozwiązaniaInspiracje i nowe perspektywy

Aktualne rozwiązania

Elitarny networking

Unikalny pakiet wiedzy

Podczas konferencji podzielimy się z Państwem
swoją wiedzą  z zakresu HR compliance. 
 Prelegentami są Prawnicy o wieloletnim
doświadczeniu, eksperci prawa pracy.

Omówimy aktualne tematy  z zakresu HR
compliance i zaproponujemy rozwiązania,
oparte na naszych  własnych oraz światowych
ekspertów doświadczeniach.

HR Compliance Summit 2022 to
wielowymiarowa baza wiedzy dla wszystkich
przedsiębiorców zainteresowanych
wdrożeniem albo aktualizacją procedur
whistleblowing i szeroko pojętego HR
compliance.

Powiemy, jak praktycznie rozwiązywać
problemy oraz jakich narzędzi do tego użyć.

Zachęcamy do wymiany własnych spostrzeżeń
oraz zadawania pytań w ramach dyskusji z
ekspertami.

Po konferencji otrzymają od nas Państwo
dodatkowe materiały uzupełniające.

Podzielimy się z Państwem wynikami naszej
ogólnopolskiej ankiety dot. najważniejszych
praktyk w HR Compliance w firmach w Polsce.
Ankieta dostępna tutaj. 

Wyniki ankiety HR Compliance 
w firmach w Polsce
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