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Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne w zakresie wszelkich aspektów prawa
pracy, a w szczególności w zakresie: modyfikacji warunków zatrudnienia, redukcji zatrudnienia
(w tym zwolnień grupowych), przejmowania zakładów pracy, zagadnień dotyczących układów
zbiorowych i postępowań ze stroną społeczną.
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Negocjacje ze stroną
społeczną
Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie
przygotowania oraz negocjowania porozumień
ze związkami zawodowymi i przedstawicielami
pracowników, dotyczących przestoju i obniżenia
wymiaru czasu pracy, w celu ubiegania się
o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych. Wspieramy również
pracodawców w postępowaniach przed Urzędami
Pracy w sprawach dotyczących dofinansowania.

Optymalizacja warunków
zatrudnienia
Wspieramy pracodawców w przeprowadzeniu
działań mających na celu optymalizację
zatrudnienia, oferujemy pomoc prawną w zakresie
zmiany warunków zatrudnienia, uelastycznienia
czasu pracy, zmiany obowiązkowych okresów
wypoczynku, jak również w zakresie zwolnień
indywidualnych oraz grupowych.

Bieżące doradztwo
Świadczymy bieżące usługi prawne we wszystkich
sprawach związanych z codzienną działalnością
pracodawców. Wspieramy również pracodawców
w wypełnianiu zaleceń wydawanych przez organy
państwowe w zakresie prawa pracy.

Porozumienia kryzysowe
na podstawie przepisów
Kodeksu pracy i Tarczy
antykryzysowej
Doradzamy pracodawcom w kwestiach związanych
z zawieraniem porozumień kryzysowych zarówno
na podstawie przepisów Kodeksu pracy jak
i Tarczy antykryzysowej. Oferujemy naszą pomoc
prawną w zakresie przygotowania niezbędnych
dokumentów w tym zakresie.

Reprezentacja przed sądami
pracy i urzędami
Kancelaria prawna reprezentuje pracodawców
przed sądami pracy oraz urzędami, zarówno
w zakresie indywidualnych roszczeń
pracowniczych, jak i w sprawach zbiorowych.

Opracowywanie/
weryfikowanie
Kancelaria prawna przygotowuje oraz opiniuje
projekty regulacji wewnętrznych wdrażanych przez
pracodawców. W dobie pandemii pracodawcy
są szczególnie zainteresowani regulaminami
dotyczącymi warunków wykonywania pracy
zdalnej i home office’u, jak również zmianami
do Regulaminów Pracy w zakresie zmienianych
warunków zatrudnienia.

W zależności od Państwa preferencji nasze usługi mogą być wykonywane całkowicie zdalnie (on-line/w trybie
telekonferencji/z wysyłką niezbędnych dokumentów za pośrednictwem naszego firmowego kuriera), bez potrzeby
odbywania bezpośrednich spotkań. Nasza wiedza i bogate praktyczne doświadczenie zdobyte podczas ponad
dwudziestoletniej działalności wykonywanej na rzecz wiodących klientów krajowych i zagranicznych gwarantują
najwyższą jakość usług.

Prosimy o kontakt, jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem naszego wsparcia.
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E: legal@kpmg.pl
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