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PRAWO PRACY

Zespół prawników Kancelarii GESSEL specjalizujących się w obszarze prawa pracy doradza we wszystkich aspektach 
prawnych związanych z problematyką zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych. 

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE A ORGANIZACJA ZATRUDNIENIA

Indywidualnie analizując każdy problem prawny Klienta, zespół prawa pracy opiera się zarówno na znajomości 
przepisów prawa, orzecznictwa sądowego i piśmiennictwa prawniczego, jak i na swojej długoletniej praktyce 
rynkowej.

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

Nasza kilkunastoletnia praktyka w zakresie prawa pracy i kontraktów menedżerskich obejmuje doradztwo dla firm 
polskich i międzynarodowych z różnych sektorów gospodarki m.in.: finanse i bankowość, FMCG, nowe technologie, 
IT i media, przemysł farmaceutyczny i budowlany. Blisko współpracujemy także z agencjami pracy tymczasowej, 
doradztwa personalnego i podmiotami świadczącymi tzw. usługi outsourcingu. Naszymi Klientami są także osoby 
publiczne i menedżerowie najwyższego szczebla.

Dbamy o jasność i praktyczną wartość naszej porady prawnej oraz dobre porozumienie z Klientami.

ZAKRES USŁUG
■	 Prawidłowe nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy.
■	 Projektowanie indywidualnych umów o pracę, umów o współpracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie 

konkurencji, o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa i innych.
■	 Ochrona danych osobowych, ochrona prywatności.
■	 Prowadzenie sporów sądowych dotyczących stosunku pracy przed sądami wszystkich instancji, w tym 

roszczeń związanych z zakazami konkurencji, naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, twórczości 
pracowniczej. 

■	 Alternatywne (elastyczne) metody zatrudnienia, m.in. praca tymczasowa, umowy cywilnoprawne.
■	 Restrukturyzacja / reorganizacja zatrudnienia związana m.in. z transakcjami handlowymi (np. fuzje i przejęcia).
■	 Negocjacje układów zbiorowych oraz współpracy reprezentacją związkową lub pracowniczą.
■	 Definiowanie wewnętrznych polityk HR, procedur, praktyk i regulaminów, kodeksów etycznych.
■	 Prowadzenie szkoleń/ warsztatów z zakresu polityki HR i efektywności zatrudnienia.



Szukamy satysfakcjonujących naszych Klientów rozwiązań na każdym etapie prowadzenia projektu. Pomagamy 
maksymalizować korzyści pracodawcy i pracownika blisko współpracując z innymi zespołami doradczymi 
Kancelarii GESSEL, zwłaszcza w zakresie podatków, arbitrażu, prawa konkurencji, prawa spółek i prawa 
procesowego.

Współpracujemy z organami regulującymi polski rynek pracy i audytorami z różnych dziedzin. 

Śledzimy rozwój legislacji europejskiej oraz zmiany zachodzące w polskim otoczeniu prawnym, analizujemy 
nowe zjawiska i trendy na krajowym rynku pracy.

Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe 
rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych 
schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy 
(zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy 
wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym 
managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak 
i rozwiązywania sporów. Wspiera prace zespołu M&A, przy 
zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie 
przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest 
autorem licznych publikacji z tej dziedziny.

W Kancelarii GESSEL pracuje od 2006 roku.
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