Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
COOPERANTE oraz Kancelaria GIDE
zapraszają na seminarium on-line:
Interes pracownika v. ryzyko pracodawcy?
Prawo zatrudnienia w dobie pandemii

DATA:

6 maja 2020 r.

CZAS:

17:00-18:45

MIEJSCE*

aplikacja Microsoft Teams

Założenia:
Celem seminarium jest podjęcie niezwykle ważnej w dobie pogłębiającego się kryzysu związanego z
pandemią SARS-CoV-2 dyskusji o potencjalnych płaszczyznach krzyżowania się interesów pracowników
i pracodawców. Wyzwania, z jakimi przyszło się zmierzyć tak praktyce, jak i nauce prawa pracy
nierzadko kreowane są jako implikujące wyraźne rozbieżności w ochronie interesów stron stosunków
pracy. Utrwalenie ww. przekazu, prowadzić może do wdrożenia z góry zdeterminowanych jedną tylko
(pro-pracowniczą bądź pro-pracodawczą) perspektywą rozwiązań, które w praktyce okazać mogą się
wysoce nieadekwatne, w świetle wielowymiarowości i wagi problemów indukowanych przez
intensyfikujący się na świecie stan epidemii. Konieczna wydaje się zatem wstępna analiza obszarów
regulowanych prawem zatrudnienia, których umocnienie bądź zrewidowanie powinno wpłynąć
pozytywnie na wzajemną korelację pomiędzy ww. interesami, a w konsekwencji na ogólną sytuację na
polskim rynku pracy w dobie światowego kryzysu pandemicznego. Podczas seminarium zostaną
omówione wybrane zagadnienia, w szczególności:
 problemy i zagrożenia interesów stron stosunków pracy związane z pandemią – stan obecny i
postpandemiczny;
 potencjalny wpływ prawodawstwa powstałego w dobie pandemii na sytuację stron stosunków
pracy.
Uwagi organizacyjne:
- Seminarium przewidziane jest dla Subskrybentów Newsletter`a Sieci COOPERANTE;
- Dodatkowy czas przeznaczony na rejestrację ma pomóc rozwiązać ewentualne problemy techniczne
związane z aktywnym uczestnictwem;
- Osoby, które z uwagi na aktualną sytuację nie mogą wziąć w pełni czynnego udziału w wydarzeniu
zachęcamy do udziału z kamerą w trybie off.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
17:00 – 17:15
17:15 – 17:35
17:35 – 17:55

17:55-18:15

18:15-18:45
Moderator:

Rejestracja
dr hab. Krzysztof Walczak – Uniwersytet Warszawski – prezentacja
perspektywy pracodawców
Barbara Surdykowska – Korespondent EUROFOUND w Polsce, Biuro
Eksperckie KK NSZZ Solidarność– prezentacja perspektywy
pracowników
Refleksje dyskutantów:
dr hab. Katarzyna Roszewska – UKSW
adw. Joanna Jasiewicz – Kancelaria GIDE
dr Robert Marczak – ZUS, SGH
Dyskusja otwarta
dr Izabela Florczak - UŁ, COOPERANTE

Kontakt do organizatorów:
cooperante@wpia.uni.lodz.pl

