VIII Kongres HR Spółek Giełdowych SEG

Termin:

2019-04-24 | 201904-25

Miejsce:

Hotel Warszawianka,
Jachranka

Udział: Fizycznie

24 kwietnia 2019 (środa)

11:00 - 11:45

Rejestracja gości i powitalna kawa

11:45 - 12:00

Otwarcie Kongresu

BLOK I: Motywacja pracowników
12:00 - 13:00

Motywacja pracowników
Programy dla pracowników i zarządzanie świadczeniami w spółce
Programy innowacji pracowniczych jako element motywacyjny
Programy motywacyjne oparte o akcje

13:00 - 14:00

Lunch

BLOK II: Zmiany regulacyjne dotyczące pracowników i pracodawców

14:00 15:50

Rola HR w compliance
Znaczenie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych dla działów HR–
jakie nowe wyzwania czekają działy HR w nowym podejściu do compliance?
Rola HR w wykazywaniu należytej staranności
Jak żyć z sygnalistami w dobie nowych regulacji?
Wdrażanie PPK z korzyścią dla spółki i pracowników
Procedura wyboru i wdrażania PPK
Jakie elementy oceny są ważne dla spółki i dla pracowników
Koszty związane z PPK
Zmiany w zakresie prawa pracy
Najnowsze zmiany regulacyjne
Konieczne działania po stronie spółek
Minimalizacja negatywnych konsekwencji
Post - RODO
Zarządzanie danymi osobowymi w działach HR po wejściu w życie RODO w
praktyce
Spodziewane działania UODO
Przegląd procedur i baz, które należy robić cyklicznie
Zatrudnienie i płace a regulacje antymonopolowe
Co prawo konkurencji ma wspólnego z HR?
O czym dział HR może rozmawiać z konkurencją?
Którzy członkowie działu HR mogą ponieść indywidualną karę
antymonopolową?

BLOK III: Technologia i cyfryzacja w obszarze HR

16:30 -

Sztuczna inteligencja

17:30

Jakie mogą być kompetencje „sztucznego” pracownika
Koszty a efektywność AI
Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla „normalnych” pracowników
Nowe technologie w zakresie doskonalenia zawodowego
Atrakcyjne sposoby podnoszenia kwalifikacji
Analiza efektywności działań w tym zakresie
Możliwości weryfikacji zdobytej wiedzy
Cyfrowa transformacja HR w praktyce
Cyfrowe narzędzia wspierające rekrutację i rozwój pracowników
Budowanie zaangażowania pracowników za pomocą narzędzi IT cyfrowych m
.in platform do pulsowego badania opinii i zbierania feedbacku od
pracowników
Narzędzia cyfrowe wspierające skuteczność szkoleń tradycyjnych – tzw.
Learning reinforcement

18:00 -

Warsztaty integracyjne – ratowanie zdrowia i życia

19:30

W podziale na drużyny, uczestnicy będą zarówno zdobywać umiejętności
udzielania pierwszej pomocy, jak także rywalizować na 5 stacjach - symulacjach
zdarzeń, takich jak:
pomoc nieprzytomnym
reanimacja z AED
wypadek na klatce schodowej
pomoc dzieciom
akcja w pokoju hotelowym

20:00 - 00:00

Wieczorna Gala

25 kwietnia 2019 (czwartek)

07:30 - 08:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

09:00 - 10:30

Pierwsza tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Druga tura warsztatów tematycznych

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Nowe wyzwania HR w spółce giełdowej
Procedury dotyczące wszystkich pracowników (sygnaliści, antykorupcja etc.)
Zagadnienia pracownicze w raportach niefinansowych
Przewidywane zmiany na rynku pracy

