Szanowni Państwo
8 lipca 2020 r. o godz. 10.00 zapraszamy na kolejną, organizowaną przez Izbę Gospodarczą
„Wodociągi Polskie”, konferencję online.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że niemal z dnia na dzień, wszyscy musieliśmy odnaleźć się
w nowej rzeczywistości.
Głównym wyzwaniem firm wod-kan było zapewnienie społeczeństwu ciągłości dostaw wody
i odbioru ścieków, przy jednoczesnym zadbaniu o bezpieczeństwo pracowników, ale także,
odbiorców naszych usług.
Sytuacja pandemii sprawiła, że stanęliśmy w obliczu szeregu pytań i wątpliwości, z którymi
musimy się mierzyć.
Czy przedsiębiorstwa wod-kan były przygotowane do pracy w warunkach zagrożenia
epidemicznego? Gdybyśmy mogli wskazać największe wyzwania w każdym z obszarów
działalności firm, to jakie by one były?
Czy da się sprawnie prowadzić firmę i jednocześnie zadbać o pracowników?
Czego pracodawcy mogą w tym szczególnym okresie wymagać od zatrudnionych, a do czego
nie mają prawa? Jakie uprawnienia mają pracownicy?
Życie i zdrowie ludzi powinno być najważniejsze, ale jednocześnie, wielką wartością jest
utrzymanie miejsc pracy i egzystencji firm. Jak koronawirus wpłynął na sytuację firm?
Czy branża może liczyć na instrumenty wsparcia finansowego?
Czego nauczył nas ostatni kryzys, jakie zmiany przyniesie branży? Jak wygląda lockdown
w firmach wod-kan? Czy dzisiaj jesteśmy przygotowani na pojawienie się „pracownika zero”?
Tematy te podejmie Dorota Jakuta, Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”,
a w rozmowie udział wezmą:






Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby, Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.
Piotr Ziętara, Wiceprzewodniczący Rady Izby, Prezes MPWiK S.A. Kraków
Paweł Hryciów, Prezes MPWiK sp. z o.o. Kołobrzeg
Elżbieta Manicka, Radca prawny, Kancelaria Bartosz Rakoczy i Krzysztof Bukowski s.j.
Marcin Borek, Doradca Zarządu PFR/Dyrektorem Departamentu Inwestycji
Samorządowych

Termin
8 lipca, godz. 10.00

Nadsyłanie zgłoszeń
www.webinaria.igwp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń
8 lipca 2020 r., godz. 9.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: webinaria@igwp.org.pl

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań, materiały
pokonferencyjne)
299 zł netto od osoby - członkowie IGWP
349 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy
Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie
(komputer lub smartfon ze standardowym oprogramowaniem) z dostępem do internetu.

