Szanowni Państwo,

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (www.wardynski.com.pl) ma przyjemność zaprosić Państwa
na

bezpłatne

prowadzących

spotkanie

zorganizowane

z

myślą

działalność

gospodarczą

w

ramach

o

zagranicznych
Specjalnej

Strefy

przedsiębiorcach
Ekonomicznej,

w szczególności pochodzących z Włoch. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Specjalnej Stefy
Ekonomicznej w Katowicach w dniu 12 lipca 2017 r. Początek seminarium planowany jest
o godz. 10.30, każdy blok tematyczny będzie się składał z 45 minutowej prezentacji oraz
45 minutowej sesji pytań i odpowiedzi.
Spotkanie przede wszystkim ma na celu przybliżenie zagranicznym przedsiębiorcom
najistotniejszych zmian w polskim prawie, zarówno tych już wprowadzonych jak i tych dopiero
planowanych.
Spotkanie poprowadzą prawnicy naszej kancelarii. W celu utrzymania nieco mniej formalnej
atmosfery oraz usprawnienia dyskusji pomiędzy uczestnikami proponujemy, aby spotkanie
odbyło się w mniejszych grupach dyskusyjnych, w których każdy będzie miał szansę zapoznać
się z interesującą go problematyką.
Seminarium może zostać poprowadzone w języku polskim, włoskim lub angielskim.
W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o przekazanie informacji odnośnie
wybranej tematyki oraz o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 06 lipca 2017 r. na
adres Luigi.Lai@wardynski.com.pl;
z poważaniem,
avv. Luigi Lai
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Lista tematów do wyboru


Ubieganie się o zamówienia publiczne w Polsce;



Jak bezpiecznie wprowadzać zmiany do umów w sprawach zamówień publicznych?



Zamówienia publiczne – zagadnienia podstawowe oraz wybrane aspekty praktyczne;



Układy zbiorowe: pracodawca a związki zawodowe;



Zarządzanie przedsiębiorstwem a ryzyko odpowiedzialności: odpowiedzialność
prawnokarna, pracownicza oraz cywilna członków zarządu;



Czy monitorowanie pracowników jest dozwolone?



Jak ograniczyć ryzyko wypadków przy pracy?



Zwolnienia indywidualne, grupowe monitorowane;



Management options jako sposób zachęcania i nagradzania zarządzających?



Mobbing w miejscu pracy;



Wstępne badanie kandydatów do pracy;



Dyskryminacja płacowa;



Rozwiązywanie umów o pracę, roszczenia pracownika oraz postępowanie przed sądem
pracy;



Wybrane zagadnienia prawa pracy;



Krótkie omówienie polskiego prawa pracy;



Negocjowanie umów najmu;



Nowe zasady kontroli w zakresie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowych - jak
się skutecznie bronić?
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