
 

 

 

 

 

 
 

PRAWO WE WŁASNEJ FIRMIE 
 

Szanowni Państwo,  
Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach współfinansowanych  ze środków 

finansowych Urzędu Miasta Poznania 
 

„Prawo we własnej firmie” 
Termin: 10.-11.10.2017 

g. 8:00-16:00 
Lokalizacja: siedziba Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

św. Marcin 24 lok. 402,  piętro 4  
61-805 Poznań  

 

W programie: 
 
Dzień 1  

1. Nowelizacja Prawa Pracy 
2. Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
3. Optymalizacja zatrudnienia: zwolnienia grupowe i indywidualne, zmiany warunków pracy i 
płacy 
4. Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce – przepisy po nowelizacji 
5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz zasady 
wypłacania wynagrodzeń 
6. Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych, a także pracownika w ramach 
stosunku pracy 
 
Dzień 2  

7. Pułapki w umowach – prawne zabezpieczenie kontraktów – jak minimalizować czynniki 
ryzyka 
8. Kontrakty menedżerskie – aspekty praktyczne 
9. Prawo reklamy w praktyce 
10. Umowy handlowe w obrocie krajowym i międzynarodowym 
11. Prawo upadłościowe i naprawcze – szybkie reagowanie w obliczu kłopotów finansowych 
12. Arbitraż i mediacje 
 

Oferujemy Państwu: 
- możliwość nabycia praktycznej wiedzy z zakresu rodzajów i form umów cywilnych w obrocie 
gospodarczym, stosowanych form zatrudnienia pracowników i obowiązków z tym związanych, ochrony 
dóbr niematerialnych, 
- zwiększenie świadomości w zakresie obowiązujących gospodarczych reguł prawnych i konsekwencji 
oraz zagrożeń wynikających z ich nie stosowania, 
- zmniejszenie ilości sporów gospodarczych wynikających z luk w posiadanej przez przedsiębiorców 
wiedzy prawnej, 
- możliwość zwiększenia aktywności  na innych poza Polską rynkach UE, wynikający z poznania specyfiki 
unijnych reguł prawnych. 
  



Warsztaty poprowadzą:  
Krzysztof Zieliński - radca prawny 
Krzysztof Zieliński - radca prawny, absolwent Uniwersytet Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i 
Administracji oraz na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych. Ukończył aplikację radcowską i 
został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie 
zdobywał m.in. w kancelariach prawnych, spółkach z branży finansowej i Parlamencie Europejskim w 
Brukseli. 
Doradca i koordynator świadczenia pomocy prawnej w zakresie m.in.: 
- spraw korporacyjnych (w tym pomocy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz pozyskiwania kapitału); 
- obsługi grup kapitałowych (w tym projektowania optymalnych powiązań między spółkami); 
- profesjonalnej obsługi prawnej procesów inwestycyjnych dotyczących przedsiębiorstw; 
- tworzenia regulaminów i wzorców umów oraz dalszych prawnych aspektów działalności podmiotów 
gospodarczych; 
- postępowań sądowych z zakresu dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym i 
egzekucyjnym; 
- prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stosowanych przez 
przedsiębiorców wzorców umów oraz regulaminów; 
- szeroko rozumianego prawa transportowego; 
- obsługi prawnej przedsiębiorstw typu "start-up". 
Preferowane obszary praktyki to doradztwo korporacyjne, w szczególności w zakresie prawa 
handlowego i cywilnego, a także prawo własności intelektualnej oraz nowych technologii. 
Współpraca z WIPH: 
- w zakresie szkoleń nt.: Ustawa o ochronie danych osobowych, Uwarunkowania prawne związane z 
realizacją projektów unijnych. 
- wsparcie merytoryczne przy redagowaniu magazynu AS BIZNESU. Autor artykułu o tematyce prawnej: 
"Prawo w praktyce: Przedsiębiorca w sieci" 
 
oraz 
Anna Bączkowska, radca prawny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych 
w Poznaniu.  
Doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, 
prawie rodzinnym i prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym. Posiada doświadczenie w 
kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Obszar jej zainteresowań obejmuje ubezpieczenia 
gospodarcze. od 2013 roku związana z Kancelarią Prawną Rosicki, Purski i partnerzy ECDF. 
 

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu prosimy kierować na adres: a.cicha@wiph.pl 
 
Kontakt bezpośredni z organizatorem:  
Aleksandra Cicha tel. 61 8690107 
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