
                            

 

 
 

 
 

zapraszają na seminarium 

 

HR LAW 2020. TRENDY 
wtorek, 3 marca 2020 r., 9:00-13:30 

Al. Ujazdowskie 10 (wejście od ul. Matejki) 

 

Seminarium poświęcone jest aktualnym trendom w szeroko rozumianym prawie pracy i HR.  Eksperci 

kancelarii Wardyński i Wspólnicy opowiedzą o trendach wynikających ze zmian w przepisach prawa, 

przełomowych orzeczeń Sądu Najwyższego, a także praktyk stosowanych w obszarze HR  

i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Eksperci z firmy doradczo-szkoleniowej House of Skills omówią trendy 

w rozwoju pracowników na rok 2020. 

 

W trakcie spotkania omówimy m.in. takie zagadnienia jak: 

• podejmowanie działalności konkurencyjnej przez pracowników a rozszerzanie ochrony tajemnicy 

przedsiębiorstwa, 

• globalna mobilność pracowników i wynikające stąd możliwości i ryzyka, 

• wzrastający poziom regulacji rodzący nowe wyzwania w obszarze compliance, 

• postępująca cyfryzacja stosunków pracy, 

• wzrost innowacyjności i wynikające stąd implikacje dla pracowników i pracodawców, 

• nowe uwarunkowania prawa pracy w kontekście otwartości na różnorodność. 

 

Seminarium będzie miało interdyscyplinarny charakter. Poruszymy zagadnienia z obszarów prawa pracy, 

własności intelektualnej, prawa karnego oraz podatkowego. 

 
WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

REJESTRACJA ONLINE >>>> 
 
AGENDA 
 

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników 

09:30 – 10:30 Trendy w prawie pracy cz. 1 

10:30 – 11:30 Trendy w prawie pracy cz. 2 

11:30 – 11:45 Przerwa 

11:45 – 12:45 Trendy w rozwoju pracowników na rok 2020 

12:45 – 13:30 Networkingowy lunch 

https://www.wardynski.com.pl/seminarium-hr-law-2020-trendy/


PRELEGENCI – Wardyński i Wspólnicy 
 

Mateusz Brząkowski 

radca prawny 
praktyka prawa pracy 

 

dr Monika A. Górska LL.M.  

radca prawny 
praktyka własności intelektualnej 

Jarosław Karlikowski  

radca prawny 
praktyka prawa pracy 

dr Szymon Kubiak LL.M.  

radca prawny, wspólnik 
praktyka prawa pracy 

 

Agnieszka Lisiecka  

adwokat, wspólnik 
praktyka prawa pracy 

 

Michał Nowacki  

radca prawny 
doradca podatkowy, partner 
praktyka podatkowa 

Artur Pietryka 

adwokat 
praktyka karna 

Karolina Romanowska 

adwokat 
praktyka prawa pracy 

 

Magdalena Świtajska 

adwokat 
praktyka prawa pracy 

 

dr Marcin Wujczyk 

radca prawny 
praktyka prawa pracy 

 

Katarzyna Żukowska CIPP/E 

adwokat 
praktyka prawa pracy 

 

 

 

PRELEGENCI – House of Skills 
 

Małgorzata Olszanowska 

konsultantka wiodąca 
procesy rozwojowe  
w organizacjach 

Michał Zaborek 

Prezes Zarządu House of Skills  
strategie biznesowe, rozwiązania  
doradcze i szkoleniowe 

 

 

 



O KANCELARII  

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy od 1988 roku jest trwale zakorzeniona w życiu prawniczym  

w Polsce. 

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się  

w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro 

bono. Nasi prawnicy są aktywnymi członkami polskich i międzynarodowych organizacji prawniczych, 

dzięki czemu mają dostęp do światowego know-how i rozwijają sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami 

i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci. 

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców 

(codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa pracy (HRlaw.pl) i nowych technologii (newtech.law), 

żywego komentarza online do nowego prawa zamówień publicznych (komentarzpzp.pl) oraz licznych 

publikacji i opracowań. 

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, 

angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.  

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. 

 

wardynski.com.pl 

 

codozasady.pl 

 

HRlaw.pl 

 

newtech.law 

 

komentarzpzp.pl 

 

 

 

O HOUSE OF SKILLS  

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Korzenie naszej marki 

sięgają roku 1990. Koncentrujemy się na tworzeniu takich warunków, w których ludzie chcą  

i potrafią zmienić w pożądanym kierunku swoje zachowania, postawy, działania.  

Wspólnie z naszymi klientami projektujemy i wdrażamy procesy rozwojowe, zmierzające do zmian na 

trzech poziomach: pracowników, liderów i ich zespołów oraz całych organizacji.  

Działamy tak, aby inwestycje w rozwój ludzi i systemów zarządzania nimi przynosiły realny zwrot. 

Oferujemy doświadczenie oraz unikalny know-how wielu międzynarodowych partnerów. Na polskim 

rynku reprezentujemy m.in. The Ken Blanchard Companies®, Hofstede Insights, Celemi, Fierce, Inc.  

Naszą przewagą jest nie tylko możliwość oferowania licencyjnych rozwiązań, ale również umiejętność 

zastosowania ich w polskich warunkach kulturowych. Eksperci House of Skills, w oparciu o wieloletnie 

doświadczenie współpracy z klientami oraz własne badania i niestandardowe pomysły, opracowują 

unikalne produkty. 

 

houseofskills.pl 

 

https://www.wardynski.com.pl/
http://www.codozasady.pl/
https://hrlaw.pl/pl/
https://newtech.law/pl/
https://komentarzpzp.pl/
https://www.houseofskills.pl/

