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TERMINY ZAJĘĆ 

 

✓  Zajęcia ONLINE 
 

 

✓ Czas trwania szkolenia: 3 h zegarowe  
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Oferta 

Szkolenie "Przeciwdziałanie mobbingowi" 

Program szkolenia  

Przeciwdziałanie mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy 

1. pozyskanie umiejętności identyfikowania, zapobiegania i reagowania na mobbing, 
molestowanie i dyskryminowanie, 

2. zapoznanie z regulacjami i konsekwencjami prawnymi z zakresu molestowania i mobbingu 
w pracy, 

3. zdobycie kompetencji do odróżnienia zwykłych konfliktów interpersonalnych od stosowania 
mobbingu, 

4. uświadomienie o roli kadry kierowniczej w przypadku incydentów przemocy psychicznej, 
5. poznanie odpowiedzialności pracodawcy za nie przestrzeganie przepisów 

antydyskryminacyjnych i antymobbingowych. 

Czas: 3 h zegarowe 

Miejsce szkolenia: on-line 

Cena: 2000 zł brutto dla Rady Pedagogicznej 

Szkolenie poprowadzi mgr Dagmara Goszyk –psycholog kliniczny i doradca zawodowy 

II stopnia, posiadający ponad 25 lat praktycznego doświadczenia w aktywizacji społeczno-

zawodowej osób bezrobotnych, w tym długotrwale. Certyfikowany trener wewnętrzny 

Akademii Zdrowia i Edukacji Twórczej. Specjalista w zakresie obsługi klienta psychotycznego i 

dysfunkcyjnego poznawczo-emocjonalnie oraz w zakresie kierowania zespołami doradców 

zawodowych, wdrażania IPD, tworzenia standardów prowadzenia poradnictwa w urzędach 

pracy. Stały współpracownik firm i instytucji, realizujących regionalne projekty 

współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przedsięwzięcia biznesowe. 

Wieloletni trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu poruszania się po rynku pracy 

oraz  kompetencjach interpersonalnych. 

 

Szkolenie poprowadzi dr Michał Koszowski – radca prawny, specjalizujący się w prawie 

administracyjnym i regulacji działalności gospodarczej. Doktor nauk prawnych, absolwent 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca akademicki 

i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, prowadzący zajęcia dla studentów, 

uczestników studiów podyplomowych, przedsiębiorców i pracowników administracji 

publicznej. 

  



 
 

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE 
 

Warunki rezygnacji:  

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (mail) lub telefonicznej najpóźniej na 2 dni 

robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub nie zgłoszenie 

się na szkolenie nie zwalnia od dokonania opłaty w pełnej wysokości 

UCZESTNIK SZKOLENIA 

Imię i nazwisko:  
 

1. …………………………………………………………………………………………… e-mail: ……………………..................................................... 
 

2. …………………………………………………………………………………………… e-mail: ……………………..................................................... 
 

3. …………………………………………………………………………………………… e-mail: ……………………..................................................... 
 

SZKOLENIE 

Tytuł:  
 

Termin:  
 

MIASTO: 

  

DANE PŁATNIKA DO WYSTAWIENIA FAKTURY 
 

NABYWCA: 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………........................................................…………………. 

               
              ………………………………………………………………………………………………………….......................................................……..…... 
 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………...........................................................……… 
 

Kod pocztowy: ………................................................................. NIP: ………………………………….................................… 
 

ODBIORCA: 
 

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………........................................................…………. 
 

             ………………………………………………………………………………………………………….…......................................................……….. 
 

Adres: …………………………………………………………………………………………………….......................................................……………..... 
 

Kod pocztowy, miasto: …………….....................................……………………… e-mail: ……………………………………..................……… 

 

Telefon: ……………………………………. 
                             pieczątka firmowa                                                                                                                          

……………………………………………… 

miejscowość i data 

 

 

……………………………………………… 
imię i nazwisko oraz podpis osoby zgłaszającej 



 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOWATOR s.c.  

Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Tadeusza 

Kościuszki 1c/703, adres e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32 331 48 08.  

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie  

z art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu wykonania zadań związanych z realizacją usługi. 

• W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można 

kontaktować się: e-mail: nowator@nowator.edu.pl, tel. 32/ 331 48 08. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od roku następującego 

po roku, w którym została zrealizowana usługa. 

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, 

prawo do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO  

z zastrzeżeniem ust. 3,  jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 

18 RODO. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi.  

• Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do innych 

podmiotów oraz nie będą również profilowane ani przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany. 

 

 

 


