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Jak mogę pomóc
Zarządzam Departamentem Wsparcia Biznesu i Spraw Sądowych RK Legal, w ramach którego całościowo wspieramy
przedsiębiorców w ich codziennej działalności.
Osobiście specjalizuję się w kwestiach związanych z HR i prawem pracy oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów
sądowych. Od ponad 10 lat obsługuje podmioty z branży automotive, leasingowej, bankowej i produkcyjnej.

Doświadczenie
Moje doświadczenie w obsłudze ﬁrm koncentruje się wokół kwestii pracowniczych i skomplikowanych procesów sądowych.
W czym na co dzień pomagam przedsiębiorcom?

Postępowania sądowe w kwestiach pracowniczych
Z sukcesem prowadziłem wiele spraw sądowych pracowniczych m.in. dotyczących odwołań od wypowiedzeń i zwolnień tzw.
„dyscyplinarnych”, roszczeń z tytułu dyskryminacji, nadgodzin, odpraw pieniężnych, żądania ustalenia istnienia stosunku
pracy, naruszania zakazu konkurencji, etc.

Postępowania sądowe odszkodowawcze
Jestem członkiem zespołów procesowych, w których doprowadzono do ugody lub wygranej w postaci zasądzenia bądź
oddalenia powództwa, w ponad 40 sprawach. Wiele z nich dotyczyło kwestii odszkodowawczych, szczególnie dla ﬁrm
z branży ochrony osób i mienia. Wspieram przedsiębiorców w sporach gospodarczych dot. kar umownych, roszczeń
związanych z odstąpieniem czy wypowiedzeniem umów handlowych.

Bieżąca obsługa z prawa pracy
Wspieram ﬁrmy w kompleksowej obsłudze kwestii pracowniczych – procesie zatrudnienia, rozwiązywanie umów o pracę
z pracownikami, rozliczenia czasu pracy, ubezpieczenia społeczne. Koordynuję audyty całej dokumentacji pracowniczej wraz
z regulaminami.

Szkolenia
Szkolę klientów kancelarii z zakresu prawa pracy m.in. z kwestii sygnalistów, przeciwdziałania mobbingowi, compliance
w organizacji, czasu pracy, dokumentacji pracowniczej. Prowadzę warsztaty u klientów związane z ostatnimi zmianami
w prawie pracy.

Obsługa korporacyjna ﬁrm
Prowadzę działania związane z rozpoczęciem działalności biznesowej, restrukturyzacją, opiniowaniem i przygotowywaniem
umów handlowych. Doradzam w kwestiach związanych z obrotem handlowym, zabezpieczeniem kontraktów i ochroną
własności intelektualnej.

Restrukturyzacja zatrudnienia
Prowadzę zarówno projekty związane z restrukturyzacjami zatrudnienia i zwolnieniami grupowymi, dla klienta z sektora
leasingowego przeprowadzałem ostatnio proces restrukturyzacji zatrudnienia grupy kilkudziesięciu pracowników.

Mobbing
W ramach prowadzonej praktyki prawa pracy niejednokrotnie mierzę się z tematami trudnymi i niekonwencjonalnymi,
np. kwestii mobbingu pracowniczego – wymagającymi nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także szeroko pojętych tzw.
kompetencji miękkich, takich jak: inteligencja emocjonalna, umiejętność budowania zaufania, łatwość prowadzenia
negocjacji i mediacji.

Dodatkowe informacje
Członek AIJA – International Association of Young Lawyers, organizacji zrzeszającej młodych prawników.
Współautor książki: „Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy”, wydanej w 2012 r.

przez LexisNexis (współautorstwo: M. Gersdorf, M. Raczkowski, R. Wyziński).
Prelegent na konferencjach i kongresach dot. rynku HR i prawa pracy (m.in. wystąpienie na Konferencji Pulsu Biznesu
„VII Kongres HR Summit” „Nowa normalność a Prawo Pracy” Puls Biznesu, 2020).

Publikacje
„Praca zdalna nieprędko doczeka się uregulowania w kodeksie”, Prawo.pl, 2020 r.
„Praca zdalna – wyzwania dla branży ﬁnansowej”, Polska Agencja Prasowa, 2020 r.
„Pracownik musi być w centrum uwagi”, Puls Biznesu, 2020 r.
„Zmiany w gromadzeniu danych podczas rekrutacji”, Rzeczpospolita, 2019 r.
„Nowelizacja Kodeksu pracy – będzie więcej spraw o mobbing, łatwiej będzie wyegzekwować świadectwo pracy”,
Rzeczpospolita, 2019 r.
„Firmy nie znają nowych regulacji dotyczących zmian w aktach pracowniczych”, Rzeczpospolita, 2018 r.
„Od nowego roku pracodawców czeka spore zamieszanie”, Rzeczpospolita, 2018 r.

Wystąpienia

2021 „Prawne aspekty pracy zdalnej” – VIII Kongres HR Summit, Puls Biznesu.
2021 „Zwolnienie lekarskie wstecz. Jak to działa i kiedy lekarz może je wystawić?”, – Dzień Dobry TVN.
2021 Panel „Ochrona danych osobowych a prawo pracy” – Konferencje “RODO w czasach pandemii”, Rzeczpospolita
2021 „Nowe przepisy dotyczące domowej kwarantanny. Co się zmieniło?”- Dzień Dobry TVN.
2021 „Najczęstsze błędy przy rozwiązywaniu umów o pracę w dobie pandemii. Jak prawidłowo i bez ryzyka rozstać się
z pracownikiem?” – Merytoryczny ZPF
2020 „Nowa normalność a Prawo Pracy” – VII Kongres HR Summit, Puls Biznesu.
2019 Panel „Ochrona danych osobowych pracowników i osób rekrutowanych” – Konferencja „Rok z RODO – Czy Jesteś
gotowy do kontroli?”, Rzeczpospolita.
2019 „Bezpieczna rekrutacja i bezpieczne zatrudnianie”- XIX Konferencja Branży Ochrony.

Edukacja
Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (2013)
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010)
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