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FORMY KONTROLI  PRACOWNIKÓW
W MIEJSCU PRACY

Jakie są formy kontroli pracowników?

Jak kontrolować pracę pracowników
w sposób zgodny z aktualnymi przepisami 

prawa?

Jakie nowoczesne metody kontroli 
pracowników są dostępne dla pracodawcy?

DZIAŁANIA KONTROLUJĄCE W MIEJSCU W PRACY MOGĄ SPEŁNIAĆ RÓŻNE FUNK-

CJE, M.IN.: POZWALAJĄ MONITOROWAĆ JAKOŚĆ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ WYKONY-

WANEJ PRACY; DAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYKRYWANIA I REAGOWANIA NA POJAWIAJĄ-

CE SIĘ NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB PROBLEMY; POMAGAJĄ RÓWNIEŻ UTRZYMYWAĆ 

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ODPOWIEDNICH WARUNKÓW PRACY. PRACO-

DAWCA, KTÓRY CHCE DOBRZE ZARZĄDZAĆ FIRMĄ POWINIEN KORZYSTAĆ

Z RÓŻNYCH FORM PROWADZENIA KONTROLI. MUSI TAKŻE MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ 

OGRANICZEŃ PRAWYCH I STANDARDÓW, KTÓRE NAKŁADA NA NIEGO PRAWO 

PRACY W TYM ASPEKCIE. PRZEPISY W PRZYPADKU STOSOWANIA KONTROLI 

PRACOWNIKÓW PRZEWIDUJĄ KONKRETNE RAMY ZASTOSOWANIA I OGRANICZE-

NIA, KTÓRYCH PRZEKROCZENIE MOŻE WIĄZAĆ SIĘ Z KONSEKWENCJAMI DLA 

PRACODAWCY. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami obowiązującymi w zakre-

sie dopuszczalnych form kontroli osób wykonujących pracę, w tym w szczególności

w kontekście badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, kontroli 

korespondencji elektronicznej oraz kontroli osób i pomieszczeń z zastosowaniem 

urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

FORMY KONTROLI PRACOWNIKÓW W MIEJSCU PRACY

Szkolenie z aspektów prawnych
dopuszczalnej kontroli pracowników

witalni.pl
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WAŻNE PYTANIA, NA KTÓRE ODPOWIEMY PODCZAS SZKOLENIA:

KONTROLA W MIEJSCU PRACY W KONTEKŚCIE OCHRONY DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA

PODSTAWY PRAWNE KONTROLI PRACOWNIKÓW

FORMY KONTROLI PRACOWNIKA
› kontrola przygotowania do pracy (m.in. kontrola trzeźwości)
› kontrola czasu pracy pracownika
› e-kontrola
› monitoring komunikacji
› kontrola lokalizacyjna
› kontrola fizyczna (przeszukanie)
› monitoring video
› kontrola biometryczna

STANOWISKO GIODO W KWESTII DOPUSZCZALNYCH FORM KONTROLI PRACOWNIKÓW I INNYCH OSÓB

KORZYŚCI I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA WSKAZANYCH FORM KONTROLI
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ZAGADNIENIA
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METODY SZKOLENIA

Przykłady z rzeczywistych sytuacji umożliwiają zastosowanie nabytej na szkoleniu wiedzy i wykorzystanie jej w konkretnym przypadku,
co pozwala uczestnikom poznać praktyczny charakter treści programu.

Case study
* * *

Szkolenie to coś więcej niż prezentacja i pokaz slajdów. Nasi trenerzy, aktywnie oddziałują na grupę i koordynują przebieg zajęć – angażują 
uczestników, m.in. pytaniami, ilustracjami i mikro-ćwiczeniami.

Interaktywny wykład

Dyskusje umożliwiają wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą i spojrzenie na omawiany problem z różnych perspektyw. Zadaniem 
naszych trenerów jest ich moderacja tak, by przebiegały w optymalny i merytoryczny sposób z korzyścią dla uczestników.

Dyskusja moderowana

Istotne dla opanowania zagadnienia, które porusza szkolenie jest rozumienie przepisów prawa, które regulują stan prawny, nakazy oraz 
obowiązki stron, których prawo dotyczy.

Analiza przepisów

KTO SKORZYSTA 
ZE SZKOLENIA?

WŁAŚCICIELE FIRM

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE 
KONTROLUJĄCE PRACĘ 

ZESPOŁU W FIRMIE
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Wysokiej jakości produkty edukacyjne dają najlepsze rezultaty rozwojo-
we. Dla nas jest to jedna z kluczowych wartości, dlatego wypracowaliśmy 
standard Jakości Szkoleń Witalnych.

Programy szkoleń są opracowane przez naszych specjalistów w najbardziej 
przystępnej formie oraz poparte aktualnymi przykładami rynkowymi. 
Uczestnicy każdorazowo otrzymują komplet materiałów, które wspomagają 
ich podczas kursu, a także w okresie późniejszym.

Szkolenia organizowane są w obiektach o wyższym standardzie, wyposa-
żone w udogodnienia, które ułatwiają efektywne prowadzenie szkolenia.

Nasze produkty edukacyjne realizujemy  zgodne z wymogami 
organizacyjnymi Standardu Usług Szkoleniowych 2.0, wyda-

wanym przez DEKRA Certification.  Uczestnicy naszych szkoleń mogą być 
pewni wysokiej jakości usług Witalnych.

Przerwy kawowe 
oraz przekąski

Sale szkoleniowe 
dostosowane na 
potrzeby treningu

Program 
przygotowany

i realizowany przez 
specjalistów

Optymalny 
harmonogram 

treningu

Wsparcie 
merytoryczne

w trakcie oraz po 
szkoleniu

witalni.pl

Zwiększą świadomość w jaki 
sposób rozmawiać z 

pracownikami o kontroli ich pracy

Uczestnicy zapoznają się z obowiązujący-
mi przepisami, orzecznictwem oraz 

stanowiskiem GIODO w zakresie dopusz-
czalnej formy kontroli pracowników

Omówią jakie formy kontroli stosować 
w konkretnych przypadkach oraz jakie 

korzyści mogą przynieść

KORZYŚCI

98,21%

ponad

15 000
wydanych

certyfikatów

pozytywnych
opinii o szkoleniach

CERTYFIKAT

dla

Joanny Kowalskiej

w dniach 10-20 l ipca 2014
odbyła szkolenie z  technik sprzedażowych 
tym samym została specjal istą do spraw 

i  kontaktów handlowych
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NASZE STATYSTYKI
SĄ WITALNE

Tylko tyle Polaków w wieku 
25-34 lat dokształca się. 

Uzyskaj przewagę na rynku 
pracy podnosząc swoje 

kwalifikacje (Dane: Eurostat, 2015)

7%

Czego m.in. nauczą się uczestnicy szkolenia?

Dodatkowe korzyści:
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udział w szkoleniu z dopuszczalnych form 

kontrolowania pracowników w miejscu pracy

komplet materiałów szkoleniowych

imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

oraz zakres merytoryczny programu

dzień szkoleniowy z doświadczonym Trenerem

DODATKOWE KORZYŚCI

 oraz 

 

-

-

-

WARTOŚĆ INWESTYCJI

550,00 PLN nettoInwestycja:

Możliwość dofinansowania

Nasze szkolenia objęte są programem dofinansowania w ramach, którego można uzyskać nawet 80% zwrotu wartości inwestycji. Szczegółowe warunki 

mogą Państwo poznać na naszej stronie lub kontaktując się pisząc na kontakt@witalni.pl

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE?

udział w opracowanym i zorganizowanym szkoleniu 

przez specjalistów Witalnych, zgodnie ze Standardem 

Usług Szkoleniowych 2.0, wydawanym przez DEKRA 

Certification

nieograniczony serwis kawowy

witalni.pl

Poznaj inne szkolenia 
Witalnych z prawa pracy

Sprzedaż przez telefon

Świadczenia chorobowe

Formy kontroli pracownika
w miejscu pracy
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Anna Jokai

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE KRUCHA 
PRODUKTYWNOŚĆ 

PRACOWNIKÓW
W FIRMIE

Według wielu badań produktywność wśród 
pracowników mocno się waha i zależy od 
wielu czynników jak np. stanowisko pracy, 
czynniki indywidualne lub ograniczenia 
biologiczne. Jednak ze wszystkich badań 
płynie jeden wniosek: poziom ogólnej 
produktywności jest ograniczony i spada 
znacznie poniżej standardowego czasu 
pracy - 8h. 

 2h53m 
pracownicy biurowi*

<4h00m
pracownicy produkcyjni*

O ile walka z uwarunkowaniami biologiczny-
mi - które powodują m.in.: spadek koncen-
tracji rozłożony w czasie - jest pozbawiona 
sensu, to przeciwdziałanie spędzaniu przez 
pracowników czasu na mediach społeczno-
ściowych już tak.

  47%  44m
Media społecznościowe

  45%  1h5m
Przeglądanie newsów w sieci

  38%  40m
Rozmowy i dyskusje

z kolegami z pracy 

* Pracownicy biurowi w Wielkiej Brytanii, 
pracownicy produkcyjni w Japonii

Źródło: www.vouchercloud.com
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Te firmy 
skorzystały z naszych 

szkoleń

witalni.pl

W

Brian Tracy

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE
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TERMINARZ SZKOLEŃ
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019
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Skorzystaj z formularza zgłoszenia na witalni.pl. Wejdź na zakładkę Terminarz, wybierz interesujący Cię termin 
i kliknij zapisz się. Możesz również wygodnie skorzystać z płatności online  

Wypełnij formularz załączony do niniejszego programu i prześlij na adres mailowy biuro@witalni.pl

Skontaktuj się z Nami telefonicznie dzwoniąc pod numer 71 757 52 19
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W programie szkolenia przewidziane są 
przerwy - obiadowa oraz kawowa

*Przykładowa godzina rozpoczęcia.

O planowanej godzinie rozpoczęcia szkolenia oraz innych szczegółach organizacyjnych 
poinformujemy Państwa przed szkoleniem w wiadomości mailowej 

ZAPISZ SIĘ

W
AR

U
N

KI

Zapisy na szkolenie do 10 dni przed datą szkolenia
 W przypadku chęci zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 10 dni - uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny.

PROMOCJE:
W przypadku przesłania zgło-
szenia na szkolenie do:

dni przed datą szkolenia 
zgłaszający uzyska rabat w 
wysokości 100 PLN netto/os.

30

ZASADY:
Podana inwestycja jest warto-

ścią netto + VAT 23%. 

W celu rezerwacji miejsca 

prosimy o przesłanie wypełnionego 

f o r m u l a r z a  z g ł o s z e n i o w e g o  

dołączonego do oferty lub skorzy-

stanie z zapisów online, dostępnych 

na www.witalni.pl

Zapisy na szkolenie odbywają 

się do 10 dni przed datą.

Podana wartość inwestycji nie 

uwzględnia ewentualnego noclegu 

- na Państwa życzenie, możemy 

dokonać rezerwacji. 
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1 dzień

900 - 1500*

witalni.pl
X
lat

Obecnie nie mamy zaplanowanego terminu szkolenia. 
Jeśli interesuje Cię szkolenie w formie otwartej lub 
dedykowanej dla Twojej firmy, skontaktuj sie z Nami:

Zachęcamy do kontaktu.

telefonicznie
71 757 52 19

lub mailowo
kontakt@witalni.pl



i Nazwisko

E-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Imię Nr telefonu

Data szkolenia

Miejscowość

NA SZKOLENIE MOŻNA RÓWNIEŻ ZAPISAĆ SIĘ 
KORZYSTAJĄC Z FOMULARZA ONLINE

witalni.pl/formularz-zapisu

Nazwisko

Nazwa firmy NIP

Ulica Nr budynku/lokalu

Kod pocztowy

Formy kontroli pracowników w miejscu pracy

1

2
Proszę wpisać imię

i nazwisko lub nazwę 
firmy wraz z 

numerem NIP

3
DANE ZGŁASZANYCH OSÓB

Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Proszę zaznaczyć pole, jeśli jednym z uczestników jeșt osoba zgłaszająca

Proszę zaznaczyć pole, jeśli któryś z uczestników ma specjalne potrzeby 
dietetyczne (dieta bezglutenowa, uczulenia na produkty, posiłek wegetariański)

Proszę zaznaczyć pole, jeśli uczestnicy korzystają z udogodnień w poruszaniu

Jeśli posiadają 
Państwo informacje

o uczestnikach prosimy
o zaznaczenie pól

(pola niewymagane;
informację można

zgłosić w późniejszym
terminie)

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

i Nazwisko
Imię

Nr telefonu

Stanowisko

Miejsce szkolenia



Suma inwestycji
ilość osób x wartość inwestycji

Rabat 2 i więcej, bo więcej to korzystniej
10% rabatu można uzyskać zgłaszając min. 2 osoby na wybrane szkolenie. Oferta skierowana jest dla wszystkich 
zainteresowanych i dotyczy oferty wszystkich szkoleń otwartych.
Promocja trwa nieprzerwanie do odwołania i naliczana jest od nominalnej kwoty netto zgłoszenia. Rabat 2 i wię-
cej nie łączy się ofertą Voucherów promocyjnych2

Regulamin realizacji Voucherów promocyjnych
Skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie otwarte wyłącza promocje rabatowe (30/60, 2 
i więcej itp.). Szczegółowy regulamin realizacji poszczególnej oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym 
voucherze.
1 dotyczy zarówno osób zgłaszających się na szkolenie oraz osób zgłaszających innych uczestników
2 uczestnik realizujący voucher zaproszeniowy na szkolenie nie jest wliczany do ogólnej liczby zgłaszanych osób 
na szkolenie
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4

6

Podpis oraz pieczątka firmowa

Wyrażam zgodę na otrzymywanie 
korespondencji drogą elektroniczną 
od firmy Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 
Ostrowskiego 7, lok. 164 (zgodnie 
z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 
144 poz. 1204 „O świadczeniu usług 
drogą elektroniczną"). W każdym 
momencie przysługuje mi prawo do 
odwołania powyższej zgody.

Akceptuję warunki finansowe, regulamin zgłoszenia oraz regulaminy promocji, z których korzystam.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel 
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7, 
lok.164 w zakresie prowadzonej przez nią działalności 
gospo- darczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 
883). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) mam 
prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania
i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
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Nominalna wartość inwestycji wynosi:  550,00   PLN netto (+23% VAT) za osobę.

Po otrzymaniu wypełnionego formularza firma WITALNI prześle drogą mailową 
fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc. 

Płatności za szkolenie w przypadku zgłoszenia przez formularz pisemny należy 
dokonać do 7 dni roboczych przed datą szkolenia (inne warunki przy skorzystaniu z 
promocji) - na konto firmy WITALNI Katarzyna Sergiel:
ING BANK ŚLĄSKI nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI wystawi fakturę VAT, którą następnie 
prześle pocztą.

Jeżeli z przyczyn losowych, uczestnik nie będzie mógł skorzystać ze szkolenia 
i poinformuje o tym fakcie firmę WITALNI w terminie minimum 7 dni przed datą  
szkolenia, firma Witalni dokona zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

W przypadku rezygnacji w krótszym terminie niż 7 dni, firma Witani dokona zwrotu  
80% wpłaconej kwoty. Istnieje również możliwość zmiany uczestnika lub przepisanie 
zgłoszenia na inny termin.

5

WARUNKI FINANSOWE

Łączna inwestycja + VAT
suma inwestycji - kwoty rabatowe

(netto)

(brutto)

Ilość osób

Zniżki:

Voucher
Kod vouchera

  2 i więcej            Voucher

WARUNKI ZAPISU NA SZKOLNIE ORAZ PROMOCJI

AKCEPTACJA WARUNKÓW OFERTY

Usługi szkoleniowe 
objęte są 23% VATem

Formy kontroli pracowników 
w miejscu pracy
Wartość inwestycji 550,00PLN

Data

Skąd wiesz o naszej  ofercie?
(niewymagane) 

NA WSZYSTKIE 
PAŃSTWA PYTANIA

Z CHĘCIĄ ODPOWIEMY

telefonicznie
71 757 52 19 

mailowo
kontakt@witalni.pl

30/6030/60*      
*nie dotyczy
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