PRZECIWDZIAŁANIE
MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI
W MIEJSCU PRACY
– minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności pracodawcy

Przeciwdziałanie dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy to nie tylko
element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający
z Kodeksu Pracy. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz
podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na
wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz
poszkodowanego pracownika.
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy
nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, reagowania na wczesnym
etapie i przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.
Zapraszamy:

Kadrę kierowniczą i członków zarządu

Dyrektorów Personalnych i Specjalistów HR

Specjalistów ds. Compliance
Korzyści dla uczestników szkolenia:
 Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy.


Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych
zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności
prawnej.



Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych
relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy.

Przeciwdziałanie mobbingowi
i dyskryminacji w miejscu pracy
Program szkolenia on-line
1. Niepożądane zachowania oraz obszary ryzyka


Dyskryminacja



Molestowanie (nękanie)



Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć



Mobbing
- Specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy potencjalnego
mobbera i ofiary
- Co jest a co nie jest mobbingiem – przykłady i orzecznictwo sądowe

2. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy


Obowiązki związane z zapobieganiem wystąpienia mobbingu oraz jego skutkami



Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy – wysokość odszkodowania
i zadośćuczynienia dla ofiar mobbingu i dyskryminacji



Odpowiedzialność prawna sprawców mobbingu – kadry kierowniczej lub
współpracowników



Możliwości minimalizowanie ryzyka odpowiedzialności prawnej i odszkodowawczej
pracodawcy

3. Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji


Podstawy prawne i orzecznictwo Sądu Najwyższego



Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie m.in.:



- Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
- Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
- Komisja antymobbingowa/ zespół wyjaśniający – skład i rola
- Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
- Diagnoza i okresowe audyty
- System anonimowych zgłoszeń
- Wsparcie psychologiczne
Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg



Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku
zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu.

Zajęcia poprowadzi
Psycholog pracy, konsultant
kadrami, doświadczony trener.

Dorota Strzelec

ds.

zarządzania

Ukończyła
zarządzanie
kadrami,
studia
magisterskie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie
o specjalności Doradztwo Zawodowe, studia
podyplomowe z Psychologii Kryzysu i Interwencji
Kryzysowej
oraz
szkolenie
z
Coachingu
Kryzysowego
akredytowane
przez
Polskie
Towarzystwo Psychotraumatologiczne

W ostatnich latach była zaangażowana w realizację projektów dotyczących kształtowania właściwych
relacji pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu - opracowywała kompleksowe
procedury antymobbingowe, prowadziła szkolenia dla pracowników i menedżerów w zakresie
zarządzania konfliktami oraz rozpoznawania przejawów dyskryminacji i mobbingu. Wielokrotnie była
członkiem komisji prowadzącej u pracodawców postępowania wyjaśniające.
W ciągu ostatnich 15 lat realizowała liczne projekty dotyczące kształtowania właściwych relacji
pracowniczych oraz zapobiegania nierównemu traktowaniu i mobbingowi
Warunki finansowo-organizacyjne
Temat

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Miejsce

Szkolenie on-line

Termin

4 kwietnia 2022 r.
Zajęcia w godzinach 09:00–15:00
Koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach: 552 zł netto.

Finanse

Do powyższej ceny należy doliczyć 23 % VAT.
Cena zawiera:
 dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 autorskie materiały szkoleniowe,
 zaświadczenia o przebytym szkoleniu dla każdego uczestnika.

Minimalne
wymagania
sprzętowe dla
uczestników

Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:
 komputer lub telefon z dostępem do Internetu,
 przeglądarka internetowa,
 głośniki lub słuchawki,
 kamera, mikrofon

Płatność

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Wrocław
89 1540 1030 2001 7753 1706 0002 z podaniem tematu szkolenia i daty
realizacji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem, lub telefonicznie:
Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o.
Aleja Piastów 11, 52-424 Wrocław
tel./fax: (071) 341 85 10, e-mail: vade@vade.com.pl
Pisemne potwierdzenie realizacji szkolenia prześlemy e-mailem do Działu
Szkoleń 7 dni przed datą rozpoczęcia zajęć.

Vademecum Sp. z o.o., Al. Piastów 11, 52-424 Wrocław, tel:71 341 85 10, e-mail:
vade@vade.com.pl

ZGŁOSZENIE na szkolenie on-line Przeciwdziałanie mobbingowi
i dyskryminacji w miejscu pracy
W terminie (zaznacz właściwy):
4.04.2022
ZGŁASZAJĄCY
Pełna nazwa firmy …………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………
Dokładny adres ..………………………………………………………………..…………….….…….
…………………………………………………………………………………………..………………..
tel.: (0 ) ………………………..……….………… fax: …………………………..………...…………
e-mail: ……………………………………………..NIP: ………………………………….…………
Imię i nazwisko osoby zgłaszanej na szkolenie – stanowisko
1. …………………………………………………….……… – ………..…………….………………
2. ……………………………………………….………… – ………..………………….……………
Data zgłoszenia …………………………

…………………………………………………………..
Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Możliwość rezygnacji: rezerwację miejsca w grupie szkoleniowej można odwołać nie później niż 6 dni
przed terminem rozpoczęcia zajęć. Późniejsza rezygnacja nie zwalnia z uiszczenia zapłaty w wysokości
50% ceny szkolenia.
Vademecum Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu w terminie do
6 dni kalendarzowych przed datą realizacji. Vademecum Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności
finansowej lub prawnej za powstałe po stronie uczestnika koszty poniesione przed otrzymaniem
Pisemnego potwierdzenia realizacji szkolenia.
Administratorem Państwa danych jest Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. (Vademecum), z siedzibą
we Wrocławiu, przy ul. Aleja Piastów 11 lok. 2.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji usług w zakresie organizacji szkoleń / konferencji /
eventów; przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Spółki Vademecum; obsługi księgowej (np.
wystawianie faktur za usługi, itd.); dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; obsługi
reklamacji, prowadzenia analiz statystycznych; przechowywania dla celów archiwalnych. Podstawą przetwarzania
Państwa danych osobowych jest umowa świadczenia usług szkoleniowych, jak również może być dobrowolnie
wyrażona zgoda w celu i zakresie wskazanym
w jej treści, którą można cofnąć w każdym czasie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwi
Spółce Vademecum przedstawienie Państwu informacji dotyczących oferty naszych produktów lub usług. Dane
osobowe mogą być przekazywane głównie trenerom współpracującym z Vademecum sp. z o.o.,podmiotom
zewnętrznym dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Spółki, dostawcom usług prawnych,
doradczych, audytowych, hotelarskich czy rachunkowych. Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na
zlecenie, na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te
podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Spółka Vademecum nie przekazuje Państwa danych poza
Unię Europejską.
Jako Administrator danych osobowych, Vademecum – Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. zapewnia prawo
do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
W przypadku, gdy uczestnik szkolenia nie jest jednocześnie osobą wypełniającą formularz zgłoszeniowy, podmiot
zgłaszający jest zobowiązany w imieniu Spółki Vademecum do spełnienia wobec uczestnika obowiązku
informacyjnego, tj. do przekazania uczestnikowi informacji wynikających z art. 14 RODO.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kontaktować się na adres:
vade@vade.com.pl

