
 

 

 

zaprasza na webinarium 

HR LAW 2022. TRENDY 
środa, 9 marca 2022 r., 09:30 – 11:30 

 

Webinarium poświęcone będzie aktualnym trendom w szeroko rozumianym prawie pracy (w tym  

w prawie imigracyjnym, prawie ubezpieczeń społecznych, ochronie danych osobowych pracowników 

oraz w obszarze HR), a także w prawie podatkowym.  

Przedstawiciele kancelarii Wardyński i Wspólnicy opowiedzą o trendach wynikających ze zmian  

w przepisach prawa, z przełomowych orzeczeń Sądu Najwyższego, a także praktyk stosowanych  

w obszarze HR. Spotkanie jest swojego rodzaju bilansem zamknięcia roku 2021 i otwarcia roku 

2022.   

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

 Praca zdalna – co różni ją od telepracy i jakie ryzyka się z nią wiążą? W jaki sposób wprowadzić 

pracę zdalną i jak ją zorganizować, aby ograniczyć ryzyka dla pracodawcy? 

 Whistleblowing – czy czeka nas fala zgłoszeń? Jak będzie wyglądać ochrona sygnalistów i jak 

wpłynie na procedury zwolnień w firmach? Na co warto zwrócić uwagę? 

 Work-life balance – równowaga między pracą a domem. Jak zmiany społeczne wpływają na 

przepisy? Jakie są najważniejsze zmiany w regulacjach w zakresie work-life balance z perspektywy 

pracodawcy? Jak się do nich przygotować?  

 Sztuczna inteligencja w prawie pracy. AI w rekrutacji, ocenie i doborze pracowników do zwolnień 

– ułatwienie czy ryzyko? Pomiar wydajności pracy przy wykorzystaniu algorytmów a dobra 

osobiste pracowników. 

 Ubezpieczenia społeczne – trójkąt umów nadal w polu zainteresowania ZUS. Kiedy ZUS może 

oskładkować u pracodawcy umowę cywilnoprawną pracownika zawartą z podmiotem trzecim? 

Kiedy praca świadczona na podstawie umowy z podmiotem trzecim jest świadczona „na rzecz 

pracodawcy”? Jak zabezpieczyć się przed tym ryzykiem? 

 Ochrona danych osobowych – aktualne wyzwania związane z przetwarzaniem danych o COVID-

19 w zakładzie pracy. Co pracodawca może wiedzieć o zdrowiu pracownika? Jakie są 

najczęstsze problemy pracodawców związane ze zbieraniem informacji dotyczących szczepień, 

testów COVID, mierzeniem temperatury, ankietami dla pracowników, zbieraniem informacji  

o kontaktach z zakażonymi, przebiegu choroby? 

 Globalna mobilność – przegląd ostatnich zmian dotyczących zatrudniania cudzoziemców  

w Polsce. Dłuższe oświadczenia, nowe terminy załatwiania spraw pobytowych, większa 

elastyczność zezwoleń pobytowych, pracodawcy o priorytetowym statusie i inne. 

 Polski Ład – wpływ przepisów podatkowych Polskiego Ładu na sposób zatrudniania pracowników 

i współpracowników. 



WARUNKI UCZESTNICTWA 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na wydarzenie, należy wypełnić formularz 

online. Webinarium odbędzie się w aplikacji Zoom. 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 8 marca 2022 r. 
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https://wardynski-pl.zoom.us/webinar/register/WN_HxfH67XDQtm5T-0fqbuJoQ


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. 

www.wardynski.com.pl 

 

 

http://www.codozasady.pl/
https://hrlaw.pl/pl/
https://newtech.law/pl/
https://komentarzpzp.pl/
file:///C:/Users/akryge/Desktop/www.wardynski.com.pl

