Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
oraz

Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k.
zapraszają do udziału w spotkaniu nt.:

„Prawo pracy – nowe i planowane regulacje”
Zaproszenie adresowane jest do członków zarządów, dyrektorów personalnych, pracowników działów kadr i HR, prawników
wewnętrznych oraz innych osób odpowiedzialnych za kwestie kadrowe w przedsiębiorstwie czy instytucji.
Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami w zakresie prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem
tematyki ochrony pracowników przed dyskryminacją i mobbingiem. Ponadto omówione zostaną rozwiązania mające na celu
ograniczenie wystąpienia ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za naruszenia tego rodzaju.
Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się czy nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r.
w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej wprowadza dodatkowe obowiązki dla pracodawców.
Omówione zostaną również planowane zmiany w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także perspektywy ich wdrożenia.
Będzie to również okazja do dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia przedsiębiorców oraz indywidualnej konsultacji z ekspertem.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 roku, o godz. 11.00 w siedzibie IPH
w Krakowie przy ul. Floriańskiej 3, II p.
Program spotkania
1045 – 1100

Rejestracja uczestników

11 – 12

Powitanie uczestników i rozpoczęcie spotkania

00

30

Nowe i planowane regulacje z zakresu prawa pracy
a) Rozszerzony zakres ochrony pracowników – nowelizacja Kodeksu pracy i Kodeksu postępowania
cywilnego
• Zachowania dyskryminacyjne – otwarty katalog
• Odszkodowanie za mobbing bez rozwiązania umowy o pracę
• Przywrócenie do pracy już po nieprawomocnym wyroku
• Sposoby przeciwdziałania naruszeniom prawa pracy i minimalizacji ryzyka odpowiedzialności
b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej – czy wprowadza nowe obowiązki
dla pracodawców?
c) Projekt nowego Kodeksu pracy
• Projektowane regulacje
• Perspektywy przyjęcia nowego Kodeksu
1230 – 1245

Przerwa kawowa

12 – 14

Planowane zmiany w zakresie świadczeń ZUS

45

15

Zagadnienia z zakresu prawa pracy istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy - Dyskusja
Indywidualne konsultacje
14 – 14
15

45

Lunch

Prowadzący:
Katarzyna Mnich-Żołyniak – Radca Prawny w biurze krakowskim kancelarii Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska
i Wspólnicy sp. k.
Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa
handlowego oraz prawa umów, a także w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa korporacyjnego na rzecz podmiotów krajowych
i międzynarodowych. Świadczyła usługi bieżącej obsługi prawnej na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, a także uczestniczyła
w szeregu projektów reorganizacyjnych w ramach krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w: badaniach due
diligence, przekształceniach, transakcjach nabycia i zbycia udziałów/akcji. Brała również udział w badaniach z zakresu compliance. W obszarze
zainteresowań oraz praktyki zawodowej Pani Katarzyny znajduje się prawo umów, indywidualne prawo pracy oraz prawo ochrony danych
osobowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu wdrożenia przepisów RODO w przedsiębiorstwach. Od 2010 roku współpracuje z kancelariami
prawnymi obsługując klientów m.in. z branży motoryzacyjnej, dealerskiej, wynajmu pojazdów, deweloperskiej i spożywczej.
Formularz F 4.4.1(2)-3.1 / wydanie 8 / 11.09.2019

strona 1 z 1

