Ogólnopolskie Seminarium „Problemy Prawa Pracy w XXI wieku”
20-21 kwietnia 2012 roku, Sąd Najwyższy

20 kwietnia (piątek)
Oficjalne otwarcie Seminarium
sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Wystąpienie rozpoczynające Seminarium
„Aktualne problemy polskiego rynku pracy - rola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”
Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej

Panel nr I
Niestandardowe formy zatrudnienia

11.00

„Najczęstsze próby obejścia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę,
w tym w kontekście upływu obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej”
Anna Tomczyk - Generalny Inspektor Pracy

11.20

„Przesłanki określenia stosunku pracy przed sądem na podstawie
najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego”
sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

11.40

„Dobór formy zatrudnienia do określonej kategorii pracy a zakaz
dyskryminacji w zatrudnieniu oraz "miękkie" domniemanie stosunku pracy”
dr Krzysztof Walczak (Stowarzyszenie Prawa Pracy)

12.00

Przerwa kawowa

12.15

„Praca tymczasowa i inne formy oddelegowania pracowników do innych
podmiotów”
mec. Agnieszka Lechman - Filipiak (Kancelaria DLA Piper)

12.35

„Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą a stosunek pracy”
mec. Anna Smagowicz - Tokarz (Rödl & Partner)

12.55

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów
moderator: sędzia Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

Panel nr II
Zbiorowe prawo pracy – aspekty praktyczne
(moderator: dr hab. prof. UW Krzysztof Rączka)

14.30

„Najczęstsze płaszczyzny powstawania konfliktów pomiędzy związkiem
zawodowym, a pracodawcą oraz skala zjawiska”
dr hab. Jacek Męcina (Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych)

14.50

„Pozycja i zadania związku zawodowego w sytuacjach konfliktowych”
dr Marcin Zieleniecki (Uniwersytet Gdański)

15.10

„Pracodawca i organizacje pracodawców w sporze zbiorowym”
dr Grażyna Spytek-Bandurska (Uniwersytet Warszawski)

15.30

"Szczególna ochrona stosunku pracy członka związku zawodowego"
r. pr. Monika Sojda - Gerwatowska (Stowarzyszenie Prawa Pracy)

15.50

Przerwa kawowa

16.05

„Stadia sporu zbiorowego”

16.25

„Praktyczne problemy związane z niestrajkowymi akcjami protestacyjnymi”

21 kwietnia (sobota)
Panel nr III
Ochrona danych osobowych w prawie pracy (panel w języku angielskim)

10.00

„Dopuszczalny zakres gromadzenia danych kandydatów i pracowników,
zwłaszcza w procesie rekrutacyjnym (tzw. pre-employment screening)”
Prof. Charles F. Szymanski
(Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie)

10.30

„Pozyskiwanie danych biometrycznych w stosunkach pracy”
Monika Krasińska
(Dyrektor Departament Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO)

11.00

Przerwa kawowa

11.15

„Monitoring pracowników - kontrola skrzynki pocztowej oraz stron
internetowych odwiedzanych w godzinach pracy, dopuszczalność stosowania
kamer i mikrofonów w miejscu pracy”
dr Dominika Dörre-Nowak (Uniwersytet Jagielloński)

11.45

„Przesyłanie danych osobowych pomiędzy spółkami w ramach
międzynarodowej grupy kapitałowej”
Ellen Temperton (Kancelaria Lewis Silkin)

12.15

Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów
moderator: mec. Bartłomiej Raczkowski (Stowarzyszenie Prawa Pracy)

