
ZAPROSZENIE
Śniadanie biznesowe

W imieniu kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka mam zaszczyt zaprosić 
Państwa na kolejne śniadanie z prawem pracy, którego tematem będzie:

HR PHARMA 
Wyzwania HR w relacji do innych działów w firmie fa rmaceutycznej
(zwolnienia, compliance, czas pracy, odpowiedzialno ść mened żerska)

Spotkanie odbędzie się 
23 stycznia 2014 roku (czwartek), godz. 09.00 – 12.30

RSVP:
Prosimy o potwierdzenie 
przybycia do 
17 stycznia 2014 r.
e-mail:
magdalena.bartos@dzp.pl

Udział w konferencji jest 
bezpłatny .

23 stycznia 2014 roku (czwartek), godz. 09.00 – 12.30
w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, 
Rondo ONZ 1, piętro 21, Warszawa. 

W czasie konferencji przedstawimy następujące kwestie:
� czas pracy przedstawicieli
� naruszenia compliance
� właściwa procedura zwolnień
� oczekiwania biznesu a wymogi Kodeksu pracy
� krytyka i motywacja vs. mobbing

Szczegółowy plan spotkania znajdą Państwo poniżej. 

Serdecznie zapraszamy! 

Udział w seminarium jest możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 



PROGRAM
Śniadanie biznesowe

08.30 – 09.00 Rejestracja uczestników

09.00 – 09.30 Doświadczenia działu HR w firmie farmaceutycznej– case stud y
firmy Valeant Poland

Katarzyna Tybora , HR & Administration Director, Valeant Poland

09.30 – 11:00 Czas pracy i naruszenia procedur compliance

Agata Mierzwa i dr Anna Partyka -Opiela , kancelaria DZPAgata Mierzwa i dr Anna Partyka -Opiela , kancelaria DZP

11:00 – 11:15 Przerwa 

11:15 – 12:30 Procedura zwolnie ń i mobbing

Agata Mierzwa i dr Anna Partyka-Opiela , kancelaria DZP

12.30 Pytania i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.



PRELEGENCI

Agata Mierzwa 
Adwokat, Senior Associate
Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, doradzając m.in. w zakresie 
restrukturyzacji przedsiębiorstw, optymalizacji zatrudnienia i systemów  wynagradzania. 
Posiada bogate doświadczenie w konstruowaniu układów zbiorowych, wewnętrznych 
regulaminów i polityk. Zajmuje się kwestiami nierównego traktowania i mobbingu w miejscu 
pracy. Reprezentuje pracodawców przed  sądami pracy w sporach z zakresu prawa pracy.

dr Anna Partyka -Opieladr Anna Partyka -Opiela
Senior Associate
Doktor nauk prawnych. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu prawa farmaceutycznego 
oraz związanych z nim zagadnień prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem 
kwestii związanych z wytwarzaniem, dystrybucją, marketingiem i promocją produktów 
leczniczych oraz compliance. Doradza również w zakresie suplementów diety, kosmetyków 
i wyrobów medycznych.


