Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
COOPERANTE
zaprasza na III seminarium on-line z cyklu:
Prawo zatrudnienia w dobie pandemii
Czas pracy i porozumienia z pracownikami
DATA:

17 czerwca 2020 r. (środa)

CZAS:

16:30-18:15

MIEJSCE

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Założenia:
Celem seminarium jest podjęcie dyskusji dotyczącej prawa zatrudnienia w dobie pandemii, dla której
tym razem fundament stanowić będą regulacje związane z czasem pracy oraz porozumieniami
zawieranymi przez pracodawców z przedstawicielami pracowników w kontekście uregulowań
prawodawstwa pandemicznego („ustaw kowidowych”). Punktem zbieżnym omawianych zagadnień nie
będzie tylko związanie ich wspólnym mianownikiem w postaci podstawy prawnej obowiązywania, ale
również fakt, że zmiany w zakresie czasu pracy, przewidziane w ustawach kowidowych, często
wprowadzane są na podstawie porozumień zawieranych z przedstawicielami pracowników.
W związku z potrzebą dostosowywania potrzeb i możliwości pracodawców do aktualnej
sytuacji społeczno-ekonomicznej wprowadzono szereg rozwiązań związanych z modyfikowaniem czasu
pracy. Niektóre z nich wzbudzać mogą poważne wątpliwości pod względem zgodności choćby z
prawodawstwem unijnym. Dlatego istotne jest dokonanie oceny możliwości uznania ich wprowadzenia
za działanie w swego rodzaju „stanie wyższej konieczności” spowodowanym pandemią koronawirusa.
Zmiany związane z organizacją zatrudnienia powinny być w pierwszej kolejności ustalane przy
udziale związków zawodowych. Z uwagi na stosunkowo niski stopień uzwiązkowienia i brak realnych
możliwości negocjowania zmian organizacyjnych stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami,
ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie mechanizmu konsultowania zmian z
przedstawicielami pracowników wybranymi w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Ciężar
gatunkowy przedmiotu takich porozumień powoduje realne problemy w ich zawieraniu, generując
liczne problemy natury praktycznej.
Powyższe kwestie w zakresie szczegółowym zostaną omówione podczas Seminarium.
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
16:30 – 16:45
16:45 – 17:05
17:05 – 17:25
17:25-17:45

17:45-18:15
Moderator:

Rejestracja
Prof. UŁ dr hab. Krzysztof Stefański – Uniwersytet Łódzki – Regulacje czasu
pracy w „ustawach kowidowych”
Robert Lisicki – Dyrektor Departamentu Pracy, Konfederacja Lewiatan –
Porozumienia zawierane z pracownikami na podstawie „ustaw kowidowych”
Refleksje dyskutantów:
dr Ewa Podgórska Rakiel – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni
SSN, Prof. UWM dr hab. Piotr Prusinowski – Uniwersytet WarmińskoMazurski
Dyskusja otwarta
dr Izabela Florczak - UŁ, COOPERANTE

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

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy kliknąć w podany powyżej link, a następnie wybrać opcję
„Otwórz”, wpisać swoje imię i nazwisko i wybrać opcję „Dołącz teraz”. Moderator spotkania dołączy
wówczas Państwa do grona uczestników.

