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MEC. MONIKA DRAB  

radca prawny od 2004 roku, właściciel 
Kancelarii Radcowskiej M.D. Legal Solutions. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała 
pracując jako prawnik w Komisji Nadzoru 
Finansowego a także będąc zastępcą 
Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i 
Finansowej w Agencji Prywatyzacji, jak 
również zasiadając w radach nadzorczych 
spółek prawa handlowego, takich jak: 
Daewoo Engineering & Construction Poland 
Sp. z o. o., Pilmet S.A., Huta Szkła Ujście S.A. i 
wiele innych. 

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze 
prawnej firm, specjalizuje się w prawie 
gospodarczym, prawie pracy, 
restrukturyzacjach, reprezentuje strony w 
licznych postępowaniach sądowych - jest 
procesualistką.  

Specjalizuje się w doradztwie i ochronie 
prawnej na rzecz kadry zarządzającej. W 2019 
r. została też ekspertką Business Centre Club 
ds. odpowiedzialności prawnej członka 
zarządu oraz prawa spółek kapitałowych. 

Specjalizuje się w doradztwie i ochronie 
prawnej członków zarządów w zakresie ich 
odpowiedzialności cywilnej, karnej i 
finansowej. W szczególności za: decyzje 
biznesowe, działanie na szkodę spółki, długi i 
zobowiązania spółki.  

Posiada także licencję doradcy 
restrukturyzacyjnego, co daje jej kompetencje 
wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy 
ale także syndyka w postępowaniach 
upadłościowych, może prowadzić i zawierać 
układy restrukturyzacyjne. 
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Anna Chmielewska 
project manager 
tel. 22 355 24 00 
a.chmielewska@langas.pl 

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie w dedykowanej formie zamkniętej. 
Zapraszamy do rezerwacji miejsc! 

Szkolenie on-line 
• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu 

podłączonego do sieci 
• W oparciu o naszą platformę 
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się 

oprogramowaniem 
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat 
 

 
•  
•  

Uczestnicy 
• Kierownicy działów, dyrektorzy, prezesi, menedżerowie działów 

personalnych, osoby odpowiedzialne za politykę personalną 
firmy, liderzy zespołów 

 

Twoje korzyści 
• dowiesz się jak zidentyfikować zachowania niepożądane takie jak 

mobbing oraz dyskryminację płacową 
• dowiesz się co zrobić, gdy przychodzi pracownik i mówi, że jest 

mobbowany 
• wyjaśnimy co grozi firmie i jak ją zabezpieczyć przed roszczeniami 

pracowników 
• zdobędziesz praktyczne wskazówki, jakie warunki wynagradzania 

i premiowania wprowadzić, aby było bezpiecznie 
• dowiesz się, co zrobić, gdy chcemy, aby pracownicy na tych samych 

stanowiskach otrzymywali różne wynagrodzenie 
• dowiesz się czy i jak można zróżnicować premię dla pracowników 

o podobnych kwalifikacjach 
• poznasz najczęstsze błędy HR w kształtowaniu zasad wynagradzania 

w firmach 
 

Zastanawiasz się jak należy kształtować w spółce relacje, aby wyeliminować 
albo zminimalizować możliwość wystąpienia mobbingu, dyskryminacji oraz 
nierównego traktowania w wynagrodzeniach? Jakie wdrożyć zabezpieczenia 
dla firmy przed roszczeniami pracowników w przedmiotowym zakresie? 

Zapraszamy na szkolenie oparte na analizie licznych case studies oraz  
bogatym orzecznictwie sądowym.  

Zabezpiecz swoją firmę przed gigantycznymi odszkodowaniami! 
 



  

9.45 – Logowanie na platformę i sprawdzenie ustawień 
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia 
 
CZYM JEST MOBBING?  

• przykłady z orzecznictwa i praktyki 
• cechy charakterystyczne mobbingu, w tym  45 

cech mobbingu wg Heinza Leymana 
 
IDENTYFIKOWANIE I ROZPOZNAWANIE 
MOBBINGU 

• mobber i ofiara – cechy charakterystyczne  
• zachowania wskazujące na istnienie zjawiska 

 
DZIAŁANIA PRAKTYCZNE ZAPOBIEGAJĄCE 
ZJAWISKU 

• z zakresu codziennego zarządzania 
• komunikacja w zespole 
• zasady dotyczące kultury pracy 
• jak wydawać polecenie, nadzorować, 

kontrolować, aby pracownik nie zarzucił 
mobbingu 

 
REAGOWANIE NA MOBBING 

• z punktu widzenia przełożonego 
• z punktu widzenia obserwatora 
• z punktu widzenia ofiary 
• reagowanie na różne zachowania osoby 

przejawiającej tendencje do bycia mobberem 
 
PRZEPISY KODEKSU PRACY DOTYCZĄCE 
MOBBINGU 

• prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników 
• możliwe roszczenia i odszkodowania za 

mobbingu 
 
 

PRZECIWDZIAŁANIE  MOBBINGOWI W MIEJSCU 
PRACY 

• procedura antymobbingowa – zakres, 
stosowanie, wzory regulacji 

• komisje antymobbingowe – zasady działania 
 
NOWELIZACJA PRZEPISÓW O MOBBINGU 

• jak wpływa na sytuację firmy 
 
MOBBING PODCZAS PRACY ZDALNEJ 

• poznaj przykłady zachowań  naucz się 
zabezpieczać firmę 

 
DYSKRYMINACJA PŁACOWA 

• które zapisy w regulaminach wynagrodzeń firm 
są ryzykowane z punktu widzenia zarzutu o 
nierówne traktowanie w zakresie wynagrodzeń 

• okresowe oceny pracowników źródłem 
nierównego traktowania w premiowaniu? 

• różne wynagrodzenia w firmach dla osób 
o podobnych kwalifikacjach - codzienność 
a prawo 

• jak stworzyć idealne zasady wynagradzania 
w firmie 

• odpowiedzialność HR 
 
ILE FIRMA MOZE PRZEGRAĆ W SĄDZIE, GDY 
PRACOWNIK WYGRA SPRAWĘ O MOBBING, 
DYSKRYMINACJĘ PŁACOWĄ 

• jak pracownik wyliczy odszkodowanie a jak 
zadośćuczynienie 

• przykłady kwot z rozstrzygnięć sądowych  
• zbuduj skuteczny system zabezpieczeń 

 
CASE STUDIES. KONSULTACJE INDYWIDUALNE 
 
15.00 – Zakończenie szkolenia 
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