
omówimy najważniejsze planowane zmiany w prawie w obszarach HR i com-

pliance z punktu widzenia pracodawców;
pokażemy jak wprowadzać w firmach nowe przepisy i regulaminy,
przekażemy nasze doświadczenia ze współpracy z międzynarodowymi korpo-
racjami w obszarze wprowadzenia w życie ochrony sygnalistów i nowej formu-
ły pracy zdalnej. 
przedstawimy najnowsze orzecznictwo na tematy mobbingu i rozwiązywania 
umów o pracę,

Szefów działu HR i kadr,
Samodzielnych specjalistów w działach HR i kadr
Menadżerów organizujących pracę dla swojego zespołu
Firm doradczych, kadrowych

SZKOLENIE HR-

WIEDZA I PRAKTYKA2
GRUDNIA

2022 9:00 - 15:30

G2A ARENA, JASIONKA

Na szkoleniu:

Dla kogo szkolenie:



 jak zaplanować system ochrony sygnalistów w Spółce?
 kto jest sygnalistą i jakiej podlega ochronie?

 jak wprowadzić i co powinna zawierać PROCEDURA ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZ-
NYCH?

 odpowiedzialność karna członków zarządu w świetle nowych przepisów.

PROGRAM SZKOLENIA

Ochrona sygnalistów:

Dyrektywa informacyjna i zmiany w kodeksie pracy dot. umów o pracę:

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

 najczęściej popełniane błędy przez pracodawców przy rozwiązywaniu umów 
o pracę,
 procedury konsultacyjne i wymagające zgody związków zawodowych,
 jak przygotować się do zwolnienia pracownika, jakie dowody są potrzebne, jak 
współpracować z kancelarią prawną,
 jak formułować przyczynę wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia,
 jakie są ryzyka przegrania procesu przed sądem pracy przez pracodawcę,
 w jaki sposób przeprowadzić postępowanie dowodowe przed sądem pracy,
 najnowsze orzecznictwo sądów w obszarze rozwiązywania umów o pracę.

 nowe obowiązki informacyjne pracodawcy,
 w jaki sposób przekazywać informacje i jak gromadzić dowody ich przekaza-
nia pracownikom,
 nowy obowiązek podania uzasadnienia w przypadku wypowiedzenia umowy o 
pracę zawartej na czas określony.

09.00-10.45 Sesja Pierwsza

11.00-12.30 Sesja Druga

12.30 Przerwa

Dyrektywa work - life balance:

 zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich,
 urlop opiekuńczy – komu przysługuje,
prawo do elastycznej organizacji pracy.

13.00-13.45 Sesja Trzecia



czy pracodawcy mają obowiązek ustalania procedur dot. przeciwdziałania
 i wyjaśniania zjawiska mobbingu,
 w jaki sposób wprowadzać procedury,
 co powinna zawierać procedura, 
 jak prowadzić wewnętrzne postępowanie wyjaśniające,
 ochrona danych osobowych w czasie prowadzenia postępowań wyjaśnia-
jących,
 jakie są roszczenia ofiar mobbingu.

KOSZT UDZIAŁU W SZKOLENIU

udział w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe 
certyfikat uczestnictwa
serwis kawowy
lunch

14.00- 15.30 Sesja Czwarta

Procedury przeciwdziałania mobbingowi w spółkach

CENA OBEJMUJE

499.00 zł
350.00 zł

netto
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h�ps://app.evenea.pl/event/hr-szkolenie/ 

https://app.evenea.pl/event/hr-szkolenie/


Adwokat, doktor nauk prawnych, w latach 2000-2016 sędzia i asesor orzekający 
m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim 
i warszawsko-praskim. 
Obecnie doradza zarządom największych polskich i międzynarodowych spółek 
w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych czy w sporach 
sądowych.
Ekspert Business Centre Club w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego 
oraz w Radzie Rynku Pracy.
Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m.in. w 
sprawach z zakresu prawa pracy (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził 
ponad 2.000 spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji). Prelegent na 
wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca 
i kierownik podyplomowych studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w 
Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa 
pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szko-
leń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów 
powszechnych, w tym dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, 
dyrektorów i pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, 
asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz (ponad 3000 godzin szkoleń
i zajęć akademickich). 

adw. dr Artur Rycak, 
partner zarządzający w RYCAK Kancelaria Prawa Pracy i HR, 

TRENERZY SZKOLENIA



Radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR zajmująca się prawem pracy od 
ponad 22 lat. 
Obecnie doradza zarządom największych polskich i międzynarodowych spółek 
w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym dot. relacji ze związkami zawodowymi 
oraz w sprawach ochrony danych osobowych (RODO).
W latach 2000 – 2022 przeprowadziła ponad 3.500 godzin szkoleniowych m.in dla 
sędziów, kadry zarządzającej polskich spółek i międzynarodowych korporacji, dzia-
łów HR i kadr, instytucji publicznych, radców prawnych, dyrektorów sądów oraz stu-
dentów studiów podyplomowych. 

Wieloletni ekspert w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego (wcześniej 
Komisji Trójstronnej d.s. Społeczno-Gospodarczych). Regularnie występuje w roli 
prelegenta na polskich i międzynarodowych konferencjach z prawa pracy. Jest autor-
ką kilkudziesięciu publikacji naukowych i kilkuset publikacji dla praktyków prawa 
pracy. Od ponad 12 lat kieruje studiami podyplomowymi „Prawo Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych”, a od 4 lat kieruje również studiami podyplomowymi „Ochrona Danych 
Osobowych i Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Uczelni Łazarskiego 
w Warszawie. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecz-
nych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału 
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego 
Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Pol-
skiej Akademii Nauk. Od 2003 r. konsultant prawny i szkoleniowiec w wydawnictwie 
Wolters Kluwer.

r. pr. dr Magdalena Rycak, prawnik w RYCAK Kancelaria Prawa 
Pracy i HR



G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowe to biznesowe serce regionu, zlo-
kalizowane blisko Rzeszowa – 10 min. od ścisłego centrum stolicy województwa 
oraz w sąsiedztwie Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka”. 

INFORMACJE O G2A ARENA

Agnieszka Baran
agnieszka.baran@cwkoperator.pl 
+48 506 681 992

KONTAKT

WIĘCEJ INFORMACJI

www.g2aarena.pl/wydarzenie/szkolenie-hr/LINK 
DO WYDARZENIA


