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Ju? jutro – debata
pracowniczych"

„Post?powanie

s?dowe

w

sprawach

Już jutro zapraszamy na debatę na temat przyszłości sądownictwa pracy, w tym wprowadzenia
rozwiązań, które ułatwią dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy. Wydarzenie odbędzie się o godz.
10:30 w siedzibie Pracodawców RP przy ulicy Berneńskiej 8 w Warszawie.
Czy prawo pracy jest martwe, bo sądy pracy stały się niewydolne? Czy wprowadzanie nowego
kodeksu pracy ma sens w sytuacji, gdy procesy pomiędzy pracownikami a pracodawcami trwają
latami? Pracodawcy RP zapraszają na debatę na temat przyszłości sądownictwa pracy, w tym
wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy.
Debatę poprowadzi dr hab. Monika Gładoch, profesor UKSW i Doradca Prezydenta Pracodawców RP.
W dyskusji udział wezmą:
dr hab. Tomasz Rostkowski, prof. SGH i Główny Ekonomista Pracodawców RP
dr Katarzyna Antolak-Szymański – mediator, radca prawny, Uniwersytet SWPS
Marta Szlachcic – psycholog, specjalista HR
dr Liwiusz Laska – OPZZ, adwokat
W trakcie debaty omówione zostaną sposoby, dzięki którym prawo pracy w Polsce może znów zacząć
chronić prawa pracodawców i pracowników. Dziś procesy trwają przeciętnie kilkanaście miesięcy co
czyni je w zasadzie nieprzydatnymi i nieskutecznymi. Są jednak alternatywne możliwości
przyspieszenia rozwiązywania sporów pracowniczych ጀ i o nich opowiedzą eksperci uczestniczący w
dyskusji.
Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.pl.
Agendę spotkania znajdą Państwo w załączniku.
SPOTKANIE OTWARTE DLA MEDIóW
Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Siemienkiewicz – ekspert ds. prawa pracy Pracodawcy RP
k.siemienkiewicz@pracodawcyrp.pl, tel. +48 22 518 87 26

Załączniki:
https://newsroom.prconnect.pl/file/pressrelease/936b396b-07b3-417a-b39bedc70db85a5b/e13d8839-e37a-43e2-b0d3-0f6de6843b0f/20181010Agendadebaty.pdf

Editorial Note:
Czy prawo pracy jest martwe, bo s?dy pracy sta?y si? niewydolne? Czy wprowadzanie nowego kodeksu
pracy ma sens w sytuacji, gdy procesy pomi?dzy pracownikami a pracodawcami trwaj? latami?
Pracodawcy RP zapraszaj? na debat? na temat przysz?o?ci s?downictwa pracy, w tym wprowadzenia
rozwi?za?, które u?atwi? dochodzenie roszcze? ze stosunku pracy. Wydarzenie odb?dzie si? 10
pa?dziernika 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie Pracodawców RP przy ulicy Berne?skiej 8 w Warszawie.
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Czy prawo pracy jest martwe, bo sądy pracy stały się niewydolne? Czy wprowadzanie nowego kodeksu pracy ma
sens w sytuacji, gdy procesy pomiędzy pracownikami a pracodawcami trwają latami? Pracodawcy RP zapraszają na
debatę na temat przyszłości sądownictwa pracy, w tym wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią dochodzenie
roszczeń ze stosunku pracy. Wydarzenie odbędzie się 10 października 2018 r. o godz. 10:30, w siedzibie
Pracodawców RP przy ulicy Berneńskiej 8 w Warszawie.

