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Czym jest Tarcza
Szkoleniowa?
ZDALNE SZKOLENIA NA ŻYWO Z TRENEREM

Krótkie moduły szkoleń dla firm, prowadzone w formule zdalnej przez
internet, dopasowane do potrzeb klienta i uwzględniające aktualny
kontekst biznesowy (kryzys gospodarczy, koronawirus, praca zdalna).
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TEMATÓW

>100 1,5h
SESJE FORMA ZDALNA

TRENER EKSPERT WDROŻENIE KONTEKST



Zalety szkoleń zdalnych
W RAMACH TARCZY SZKOLENIOWEJ

Krótka forma pozwalająca na przeprowadzenie szkolenia w skupieniu podczas
pracy zdalnej i powrót pracowników do § obowiązków.
Szkolenia prowadzone przez trenerów ekspertów-praktyków.
Prowadzone w małych grupach do 8 osób w formie warsztatowej lub w
dużych grupach do 50 osób w formie webinarów (w dogodnym terminie).
Wsparcie trenera we wdrożeniu umiejętności w praktykę po szkoleniu.
Uczestnicy otrzymują zadanie wdrożeniowe z terminem realizacji, do którego
otrzymują informację zwrotną. Mają również możliwość nieograniczonych
konsultacji w ramach tematu do 30 dni od szkolenia.
Dopasowane do potrzeb klientów i aktualnego kontekstu biznesowego.
Niska cena szkolenia, dzięki krótkiej formie oraz przeprowadzaniu szkolenia
przez internet.
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Skuteczność szkolenia
JAK WYGLĄDA PROCES PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA?

Nawiązanie
kontaktu

Zadanie
wdrożeniowe

dla uczestników

Udzielenie
informacji
zwrotnej

Dodatkowe
konsultacje
i wsparcie

Badanie potrzeb
szkoleniowych

Opracowanie
i przeprowadzenie

szkolenia
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Praca zdalna - aspekty prawne. Obowiązki
pracodawcy i pracownika, monitorowanie pracy,
ochrona danych, rozliczanie czasu pracy oraz
zapewnienie BHP.

Ochrona danych osobowych oraz pozostałe aspekty
prawne w rekrutacji pracowników.

Monitorowanie w miejscu pracy, pomiar temperatury  
 i kontrola trzeźwości. Wizerunek pracownika i jego
ochrona.

Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej oraz
podczas dyżuru. Diety i zwroty wydatków.

 

 

 

PRAWO PRACY W OKRESIE
I PO PANDEMII

Tematy szkoleń do wyboru
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Prawo pracy w okresie
i po pandemii
CZYLI JAK ODNALEŻĆ SIĘ W PRZEPISACH
PRAWA PRACY I NIE ZWARIOWAĆ?

właścicieli firm,
managerów zarządzających Zespołami,
managerów działów HR, 
specjalistów działów HR, kadr i płac,
specjalistów ds. rekrutacji. 

Szkolenia przeznaczone są dla:
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PRACA ZDALNA - ASPEKTY
PRAWNE, OBOWIĄZKI

PRACODAWCY I PRACOWNIKA

OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ INNE

PRAWNE ASPEKTY W
REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

dowiesz się, jakie są podobieństwa i różnice
pomiędzy pracą zdalną a telepracą,
poznasz najważniejsze przepisy z zakresu
prawa pracy, monitorowania i BHP                      
w obszarze zarządzania zespołami zdalnymi,
dowiesz się jakie dokumenty powinieneś
przygotować aby zapewnić sobie                       
i pracownikom bezpieczeństwo,
zdobędziesz niezbędną wiedzę w zakresie
rozliczania czasu pracy w pracy zdalnej.

dowiesz się, jak prawidłowo przygotować
ogłoszenie o pracę w zgodzie z RODO i jakie
obowiązki informacyjne musisz spełnić,
będziesz wiedział m.in. jakich danych
osobowych możesz żądać od kandydata,                   
a czego robić Ci nie wolno,
dowiesz się czy i pod jakimi warunkami
możesz oczekiwać od kandydatów referencji,
podpowiem Ci jakich pytań podczas rekrutacji
nie należy zadawać aby nie narazić się na
zarzut dyskryminacji.



dowiesz się jakiego rodzaju formy monitoringu
możesz zastosować w firmie (kamery, GPS
monitoring poczty i inne),
zdobędziesz wiedzę jakie należy spełnić
obowiązki wobec pracowników w zakresie
monitorowania,
dowiesz się czy możesz badać trzeźwość
pracownika i dokonać pomiaru temperatury, 
powiem Ci m.in. czy możesz umieszczać
zdjęcia pracowników na identyfikatorach, a ich
inne dane osobowe na firmowej stronie www.

MONITOROWANIE W MIEJSCU
PRACY. OCHRONA

WIZERUNKU PRACOWNIKA

ROZLICZANIE CZASU PRACY
W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 I PODCZAS DYŻURU

dowiesz się, jak rozliczyć czas pracy                       
w podróży służbowej i co mówią przepisy
prawa na temat dojazdu do pracy,
dowiesz się, jak pracodawca powinien
rekompensować
pracownikom czas podróży służbowej i co                                       
z podróżami w dni wolne od pracy,
dowiesz się, kiedy powstają godziny
nadliczbowe w podróży służbowej i jak należy
je rozliczać.



Trener prowadzący
JOANNA CUR

Praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem                       
 w międzynarodowych korporacjach,
Prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień
związanych z ochroną danych osobowych. Posiada
uprawnienia Inspektora Ochrony Danych, 
9 lat zarządzała dużymi zespołami sprzedaży (do 150
pracowników) w T-Mobile w kanale własnym oraz
franczyzowym,
Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz
FMCG,
Członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych
osobowych w rekrutacji, pod patronatem Pracuj.pl,
Na co dzień uczy właścicieli firm, managerów i
pracowników HR z zakresu przepisów prawa pracy i RODO.

PRAWNIK, TRENER, EKSPERT PRAWA PRACY I HR



REKOMENDACJE

PIOTR GIERAŁTOWSKI

 Joanna to osoba profesjonalna    
i doskonale zorganizowana.

Znakomicie przygotowana do
każdego spotkania czy

rozmowy. Polecam.

Dyrektor ds. Sprzedaży

KATARZYNA KUBIAK

Joanna to świetny Lider,
potrafiący skutecznie zarządzać

Zespołem. Joannę cechuje
sumienność, zaangażowanie i

odpowiedzialność. Zawsze
pomocna a przy tym

profesjonalna.

Kierownik

SZCZEPAN LESIUK

Pozytywne nastawienie i
umiejętność słuchania jest tym,

co wyróżnia Joannę. Jej 
profesjonalizm i zaangażowanie
w pracę sprawia, że współpraca

z Joanną jest ogromną
przyjemnością.

Sales Manager



Dofinansowanie do 80%
TERAZ MASZ AŻ 3 MOŻLIWOŚCI:

SPRAWDŹ TERAZ

DOFINANSOWANIA
USŁUG

ROZWOJOWYCH

Skontaktuj się z nami a bezpłatnie sprawdzimy wszystkie możliwości, pomożemy                       
w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz rozliczeniu dofinansowania. Całą "papierologię"
bierzemy na siebie! Więcej informacji na: www.mtc.pl/dofinansowania-ue
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https://mtc.pl/dofinansowania-ue/


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

 
 
 

Biuro: Ul. Ceramiczna 19, 64-920 Piła

TELEFON

883 329 608

ADRES EMAIL 

biuro@mtc.pl

www.mtc.pl

Szkolenia Dofinansowane i Doradztwo dla Firm

https://mtc.pl/

