ŚNIADANIE Z PRAWEM PRACY
W imieniu kancelarii Domański Zakrzewski Palinka i firmy Millward Brown zapraszamy
na cykliczne spotkanie z prawem pracy, tym razem pt.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI – ASPEKTY PRAKTYCZNE
Spotkanie odbędzie się w biurze kancelarii DZP w Poznaniu,
ul. Paderewskiego 8, Budynek Bazar, piętro 2,
15 marca (wtorek) w godzinach 9:00 - 12:30.
Porozmawiamy o praktycznych problemach, jakie spotykają Państwa jako pracodawcę
w związku z nałożonym na Państwa obowiązkiem przeciwdziałania mobbingowi:





Jak ustalić wysokość zadośćuczynienia/odszkodowania za mobbing i czy pracodawca
może być zwolniony z takiej odpowiedzialności?
Czy można zapobiec mobbingowi w pracy?
Jak audyty pracownicze pomagają w identyfikacji zagrożeń mobbingiem?
Jak przepisy o ochronie danych osobowych chronią pracownika?

Serdecznie zapraszamy!
RSVP:
do 11 marca 2016
E: paulina.stepka@dzp.pl

Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia.
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

PROGRAM
Bogusław Kapłon | DZP
Piotr Ciacek | Millward Brown

09.00 - 09.30

Rejestracja uczestników i powitanie gości

Agata Mierzwa | DZP

09.30 - 10.00

Mobbing w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
 Definicja mobbingu w orzecznictwie
 Sposób ustalania zadośćuczynienia/odszkodowania z tytułu mobbingu
 Zwolnienie pracodawcy z odpowiedzialności za zaistniały mobbing

Piotr Ciacek | Millward Brown

10.00 - 10.45

Zagadnienia mobbingu w badaniach pracowniczych
 Co pracownicy nazywają mobbingiem a czego nie…
 W jaki sposób badania pracownicze mogą wskazać potencjalne zagrożenia
występowania mobbingu
 Case study

10.45 - 11.00

Przerwa

Agata Mierzwa | DZP
Filip Sodulski | DZP

11.00 - 11.30

Przeciwdziałanie mobbingowi, czyli na czym polega obowiązek pracodawcy
 Profilaktyka
 Postępowanie wyjaśniające ze skargi o mobbing
 Działania korygujące

Łukasz Górzny | DZP

11.30 - 12.00

Przeciwdziałanie mobbingowi a ochrona danych osobowych
 Dopuszczalność whistleblowing w polskim systemie prawnym
 Prawo sprzeciwu oskarżonego wobec przetwarzania jego danych
 Zachowanie anonimowości danych informatora

12.00 - 12.30

Dyskusja i zakończenie śniadania

PRELEKCJE POPROWADZĄ:
Agata Mierzwa | Adwokat | Senior Associate | DZP
Reprezentuje pracodawców przed sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy. Specjalizuje
się w kwestiach nierównego traktowania i mobbingu w miejscu pracy.
Specjalistka w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów
wynagradzania. Autorka licznych układów zbiorowych, wewnętrznych regulaminów i polityk.
Piotr Ciacek | Manager Zespołu Badawczego | Millward Brown
Badacz społeczny i rynkowy. Trener biznesu i coach. Współzałożyciel instytutu badawczego
SMG/KRC Poland (obecnie Millward Brown). Specjalizuje się w badaniach komunikacji
społecznej i politycznej oraz badaniach pracowniczych. Autor podręczników szkoleniowych
z zakresu m.in. komunikacji, negocjacji, mentoringu. Wykładowca Collegium Civitas.
Filip Sodulski | Adwokat | Associate | DZP
Doradza w zakresie wewnętrznych regulacji, w tym zwolnień, umów o pracę kadry kierowniczej
oraz umów o zakazie konkurencji. Prowadzi spory sądowe dotyczące nieuzasadnionego lub
niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę, ustalenia istnienia stosunku pracy
i dyskryminacji w zatrudnieniu.
Łukasz Górzny | Radca prawny | Associate | DZP

Specjalizuje się w prawie pracy i zagadnieniach z dziedziny ochrony danych osobowych.
Reprezentuje klientów w sporach sądowych i postępowaniach administracyjnych.
Doradza przy restrukturyzacji zatrudnienia, zakładowych funduszach świadczeń socjalnych
i niestandardowych świadczeniach dla pracowników.

