
 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

7 czerwca 2020 
7.6.2020 Cały dzień E-niezbędnik 

skutecznej nauki 

Poradnik dla uczniów szkół podstawowych z 
krakowskiego Podgórza wraz z quizami 

dotyczącymi stylów uczenia się 

Plik pdf E-
Niezbędnika 

zostanie 

udostępniony 
szkołom 

bezpośrednio 
 
Organizator: Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna nr 3 w 
Krakowie 
 

Zapisy nie obowiązują 

7.6.2020 Cały dzień Zmierz się – 

„Kompas 
kompetencji” 

Każda osoba, która zastanawiała się kiedyś jakie 
kompetencje ma mocno rozwinięte, a które 
potrzebują wzmocnienia, teraz ma taką szansę. 
Dzięki aplikacji w szybki sposób można 
sprawdzić swój poziom kompetencji kluczowych.  
Wystarczy odpowiedzieć na 24 pytania 
jednokrotnego wyboru, a już za chwilę wyniki 
będą oczekiwały w skrzynce mailowej. 

Wydarzenie będzie 

dostępne TUTAJ 
 
Organizator: FRDL 
Małopolski Instytut 
Samorządu 
Terytorialnego i 
Administracji 

Zapisy nie obowiązują 

https://kompaskompetencji.eu/


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

7.6.2020 10.00 – 16.00 Oswajamy ZSK – 
konsultacje 

online 

Indywidualne konsultacje dotyczące 
praktycznych aspektów korzystania z rozwiązań 
oferowanych przez Zintegrowany System 
Kwalifikacji. Konsultacje skierowane są do 
wszystkich zainteresowanych korzystaniem z 
rozwiązań ZSK, np. potwierdzeniem kwalifikacji, 
planowaniem ścieżki edukacyjno-zawodowej, 

usprawnieniem procesów kadrowych, 
wprowadzeniem opisanej przez siebie 
kwalifikacji, pełnieniem roli Instytucji 
Certyfikującej, podejmowaniem działań na rzecz 
rozwoju kompetencji w branży. 
 

Indywidualne 
konsultacje 

telefoniczne lub 

przez Skype. 
 

Szczegółowe 

informacje 
dostępne TUTAJ 

 
Organizator: MABEA Sp. 
z o. o. 

Zapisy 
bezpośrednio na 
stronie 
wydarzenia lub u 
konsultantów: 
 
Anna 

Araminowicz 
anna.araminowic
z@mabea.pl  tel. 
608 095 490 
 
Magda Słocińska 
magda.slocinska
@mabea.pl tel. 
504 382 929 

7.6.2020 12.00 – 20.00 Podziel się 
opowieścią o 

książce 

Akcja przeznaczona dla czytelników Biblioteki 
Publicznej w Zielonkach i mieszkańców gminy 
Zielonki. Szczegóły wydarzenia dostępne u 
organizatora. 

Dostęp do 
wydarzenia na 

stronie organizatora 

 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 
 
Więcej informacji: 
bp.zielonki@interia.pl  

https://www.facebook.com/events/229103491719583/
https://biblioteka.zielonki.org/
https://biblioteka.zielonki.org/
mailto:bp.zielonki@interia.pl


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

7.6.2020 15.00 – 16.00 Co każdy 
powinien 

wiedzieć o 

podatkach - 
webinarium 

Webinarium jest przeznaczone dla wszystkich 
osób zainteresowanych tematyką podatkową 

Wydarzenie będzie 
dostępne na stronie 

organizatora. 

 
Organizator: TAXUS 
Centrum Szkoleń 

Swoje 
zgłoszenie: Imię i 
nazwisko, 
telefon 
kontaktowy oraz 
e-mail należy 
przesyłać na 

adres: 
kursy@taxus.edu
.pl, w temacie 
należy wpisać 
tytuł wydarzenia. 
 

8 czerwca 2020 
 

8.6.2020 Cały dzień Kierunek Kariera 
– poznaj swoje 

możliwości, 

zyskaj 
dofinansowanie 

Rozmowa z doradcą zawodowym za pomocą 
komunikatora Skype, umożliwiająca skorzystanie 
z dofinansowania do szkoleń językowych, 
komputerowych, ogólnych oraz zawodowych w 

formie bonów szkoleniowych. Projekt jest 
skierowany do osób powyżej 25 roku życia, 
związanych z Małopolską  

www.pociagdokarier
y.pl 

 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 

Zapisy przez 
formularz 
zgłoszeniowy do 
projektu 

https://taxus.edu.pl/
https://taxus.edu.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny
https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/formularz-artykul-wstepny


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 Cały dzień Zmierz się – 
„Kompas 

kompetencji” 

Każda osoba, która zastanawiała się kiedyś jakie 
kompetencje ma mocno rozwinięte, a które 
potrzebują wzmocnienia, teraz ma taką szansę. 
Dzięki aplikacji w szybki sposób można 
sprawdzić swój poziom kompetencji kluczowych.  
Wystarczy odpowiedzieć na 24 pytania 
jednokrotnego wyboru, a już za chwilę wyniki 

będą oczekiwały w skrzynce mailowej. 

Wydarzenie będzie 
dostępne TUTAJ 

 
Organizator: FRDL 
Małopolski Instytut 
Samorządu 
Terytorialnego i 
Administracji 

 

 

 

Zapisy nie obowiązują 

8.6.2020 7.30 – 15.30 Rozmowa z 
pracodawcą 

przez Skype - 
poradnik 

Konsultacje dla osób poszukujących 
zatrudnienia 

Wydarzenie 
dostępne na stronie 

organizatora 
 
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie 
 
 
 

Zapisy nie obowiązują 

https://kompaskompetencji.eu/
http://tarnow.praca.gov.pl/
http://tarnow.praca.gov.pl/


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 7.30 – 16.00 Kompetencje 
zawodowe - 

moje atuty na 

rynku pracy 

Indywidualne, zdalne spotkania z doradcą 
zawodowym, prowadzone w ramach usług 
Centrów Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i 
Tarnowie. Wydarzenie jest skierowana do 
wszystkich planujących przyszłość edukacyjno- 
zawodową oraz poszukujących zatrudnienia. 

 

Dostęp przez Skype 
 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 

Zapisy przez 
formularz na 
stronie 
organizatora 

8.6.2020 7.30 – 16.00 Nowy Start w 

Małopolsce - 

pomoc doradcza 
dla 

powracających z 

zagranicy 

Spotkanie za pomocą Skype dla osób, które 
powróciły z zagranicy (nie dłużej niż 1 rok temu) 
gdzie: mieszkały, pracowały lub uczyły się. 

Dostęp przez Skype 

 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 

Zapisy przez 
formularz na 
stronie 
organizatora 

8.6.2020 8.00 – 10.00 Jak mądrze 

budować ścieżkę 
kariery – 
indywidualne 
porady doradcy 
zawodowego 

Doradztwo zawodowe dla osób 

zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w 
planowaniu aktywności zawodowej 

Doradztwo za 

pomocą Skype. 

Użytkownik Skype: 
pup_tarnow 
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie 

Zapisy 

nieobowiązkowe
. Od 1 czerwca 
możliwa 
rezerwacja 

terminu: 14 
68823 52 

https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/1029330-formularz-zapisu-na-spotkanie-z-doradca-zawodowym-krakow
https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/1029330-formularz-zapisu-na-spotkanie-z-doradca-zawodowym-krakow
https://wupkrakow.praca.gov.pl/-/1029330-formularz-zapisu-na-spotkanie-z-doradca-zawodowym-krakow
https://pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/rejestracja-na-spotkania-indywidualne-z-doradca-zawodowym-nsm
https://pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/rejestracja-na-spotkania-indywidualne-z-doradca-zawodowym-nsm
https://pociagdokariery.pl/oferta/dla-powracajacych-z-zagranicy/rejestracja-na-spotkania-indywidualne-z-doradca-zawodowym-nsm


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 8.00 – 14.00 Telefoniczna 
informacja 

zawodowa 

(subregion 
krakowski, 

zachodni i 

podhalański) 

Informacja zawodowa dla wszystkich 
zainteresowanych.  

Informacja będzie 
udzielana pod 

numerem telefonu: 

12 42 40 715 
 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 
 
 

Zapisy nie obowiązują. 

8.6.2020 8.00 – 16.00 Telefoniczna 

informacja 
zawodowa 

(subregion 
tarnowski) 

Informacja zawodowa dla wszystkich 
zainteresowanych. Szczególnie z subregionu 
tarnowskiego. 

Informacja będzie 

udzielana pod 
numerem telefonu: 

14-626 99 40 
 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 
 
 
 

Zapisy nie obowiązują. 



 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 8.00 – 18.00 Oswajamy ZSK – 
konsultacje 

online 

Indywidualne konsultacje dotyczące 
praktycznych aspektów korzystania z rozwiązań 
oferowanych przez Zintegrowany System 
Kwalifikacji. Konsultacje skierowane są do 
wszystkich zainteresowanych korzystaniem z 
rozwiązań ZSK, np. potwierdzeniem kwalifikacji, 
efektywnym planowaniem ścieżki 

edukacyjnozawodowej, usprawnieniem 
procesów kadrowych, wprowadzeniem do ZSK 
opisanej przez siebie kwalifikacji, pełnieniem 
roli Instytucji Certyfikującej. 
 

Indywidualne 
konsultacje 

telefoniczne lub 

przez Skype. 
 

Szczegółowe 

informacje 
dostępne TUTAJ 

 
Organizator: MABEA Sp. 
z o. o. 

 

Zapisy bezpośrednio na 
stronie wydarzenia lub u 
konsultantów: 
 
Anna Araminowicz 
anna.araminowicz@mab
ea.pl  tel. 608 095 490 

 
 
Magda Słocińska 
magda.slocinska@mabea
.pl tel. 504 382 929 

8.6.2020 9.00 – 12.00 Aktywny na 

rynku pracy – 

indywidualne 
konsultacje 

telefoniczne 

 

Konsultacje telefoniczne dotyczące metod 
poszukiwania pracy, porady dotyczące tworzenia 
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do 
rozmowy kwalifikacyjnej 

Konsultacje pod 

numerem telefonu: 

12 289 70 24 
 
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Wieliczce 
 

Zapisy nie obowiązują 

https://www.facebook.com/events/229103491719583/


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 9.00 – 12.00 Współczesny 
rynek pracy – 

wady i zalety 

pracy zdalnej 

Chat online za pośrednictwem komunikatora 
internetowego Messenger – przeznaczony dla 
młodzieży w wieku od 15 do 25 lat 

Chat dostępny na 
stronie: 
https://bit.ly/2T8MVXv  
 
Organizator: Centrum 
Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w 
Tarnowie 
 
 
 

Zapisy nie obowiązują 

8.6.2020 9.00 – 15.00 E-wizerunek a 

poszukiwanie 
pracy 

Prezentacja online przeznaczona dla młodzieży 
w wieku od 15 do 25 lat  

Prezentacja dostępna 
na stronie: 
https://bit.ly/2T8MVXv  
 
Organizator: Centrum 
Edukacji i Pracy 
Młodzieży OHP w 
Tarnowie 
 
 
 

Zapisy nie obowiązują 

https://bit.ly/2T8MVXv
https://bit.ly/2T8MVXv


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 10.00 – 11.00 Kompetencje 
XXI wieku – jak 

je rozwijać? 

W trakcie spotkania omawiane będą tematy: 
1. Zmiany, zmiany, zmiany - jak pokonać osobisty 
opór wobec funkcjonowania w nowy sposób? 
2. Krzywa rozwoju kompetencji - jak radzić sobie 
z niepowodzeniem i dojść do mistrzostwa? 
3. Innowacyjność - czy można się jej nauczyć? 
Wydarzenie jest skierowane do pracowników, 

przedsiębiorców, osób zainteresowanych 
rozwojem osobistym, rozwojem kompetencji. 
 

Do osób, które zostaną 
zarejestrowane na 
wydarzenie zostanie 
wysłany mail z linkiem 
do spotkania. 

 
Organizator: 
Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego 
S.A. 

Zgłoszenie zawierające 
imię i nazwisko, adres 
mailowy uczestnika 
należy przesłać na adres: 
dwr@marr.pl. 
Organizator zaprasza 
uczestników również do 

przesyłania pytań. 

8.6.2020 10.00 – 11.00 Spotkania 

indywidualne 

dla osób wysoko 
wrażliwych 

#wowWWO 

Czym jest wysoka wrażliwość? Najprościej 

mówiąc to po prostu głębszy odbiór 
rzeczywistości. 
 
Czy jesteś osoba wysoko wrażliwą? Sprawdź! 
Test w języku angielskim ---> 

https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/  
Na spotkanie indywidualne zapraszamy osoby, 
które chciałyby "oswoić" wysoką wrażliwość i 
nauczyć się z nią żyć tak, by wykorzystywać jej 

ogromny potencjał w życiu prywatnym i 
zawodowym. 

Spotkanie będą 

prowadzone przez 
Skype. 
 
Organizator: 
Akademickie Biuro 
Karier ASP w Krakowie 

Zapisy przez e-mail: 

jgroszek@asp.krakow.pl  
W temacie wiadomości 
proszę wpisać: 
"Małopolski Dzień 
Uczenia się - zapisy" 

mailto:dwr@marr.pl
https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/
mailto:jgroszek@asp.krakow.pl


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 10.00 – 11.00 Zwiedzaj z nami 
– wirtualny 

wypad do Gminy 

Czorsztyn 

Wirtualna wycieczka po Gminie Czorsztyn Wycieczka będzie 
możliwa na FB 

Gminy Czorsztyn  

 
Organizator: Urząd 
Gminy Czorsztyn 

Zapisy nie obowiązują 

8.6.2020 10.00 – 12.00 Zdalne 
konsultacje dla 

osób 
powracających z 

zagranicy 

Konsultacje w ramach projektu „Nowy Start w 

Małopolsce”, przeznaczone dla osób, które 
powróciły z zagranicy (nie dłużej niż 1 rok temu) 
gdzie: mieszkały, pracowały lub uczyły się. 
 

Konsultacje 
odbywają się przez 

Skype. 
Organizator: 
Wojewódzki Urząd 
Pracy w Krakowie 

Na konsultacje można 

umówić się pod 
numerem telefonu:  
12 619 85 61 
oraz 
14 - 626-99-40 

8.6.2020 10.00 – 13.00 Mój e-wizerunek Prezentacja online przeznaczona dla 
absolwentów oraz uczestników  
6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej 

Dostęp będzie 

podany uczestnikom 

bezpośrednio 
 
Organizator: 
Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Dąbrowie 
Tarnowskiej 

Grupa zamknięta 



 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 10.00 – 14.00 Wykorzystanie 
e-technologii w 

poszukiwaniu 

pracy 

Zajęcia online przeznaczone dla absolwentów 6-
25 Hufca Pracy w Bochni 

Dostęp będzie 
podany uczestnikom 

bezpośrednio 

 
Organizator: 
Młodzieżowe Centrum 
Kariery w Bochni 
 
 

Grupa zamknięta 

8.6.2020 11.00 – 11.45 Przeniesienie 

biznesu z offline 

do online w 
dobie kryzysu, 

na przykładzie 
firmy 

szkoleniowej – 

webinarium 
 

 

 

Webinarium dla osób zainteresowanych 
przeniesieniem biznesu z offline do online 

Wydarzenie będzie 

dostępne na stronie 

organizatora. 
 
Organizator: TAXUS 
Centrum Szkoleń 

Swoje zgłoszenie: Imię i 
nazwisko, telefon 
kontaktowy oraz e-mail 
należy przesyłać na 
adres: 
kursy@taxus.edu.pl, w 
temacie należy wpisać 
tytuł wydarzenia. 

https://taxus.edu.pl/
https://taxus.edu.pl/


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 11.30 – 12.30 Spotkania 
indywidualne 

dla osób wysoko 

wrażliwych 
#wowWWO 

Czym jest wysoka wrażliwość? Najprościej 
mówiąc to po prostu głębszy odbiór 
rzeczywistości. 
 
Czy jesteś osoba wysoko wrażliwą? Sprawdź! 
Test w języku angielskim ---> 
https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/  

 
Na spotkanie indywidualne zapraszamy osoby, 
które chciałyby "oswoić" wysoką wrażliwość i 
nauczyć się z nią żyć tak, by wykorzystywać jej 
ogromny potencjał w życiu prywatnym i 
zawodowym. 

Spotkanie będą 
prowadzone przez 

Skype. 
 
Organizator: 
Akademickie Biuro 
Karier ASP w Krakowie 

Zapisy przez e-mail: 
jgroszek@asp.krakow.pl  
W temacie wiadomości 
proszę wpisać: 
"Małopolski Dzień 
Uczenia się - zapisy" 

8.6.2020 12.00 – 12.30 Zacznij szukać 

pracy przez 
internet 

Konsultacje dla osób, które chciałyby zacząć 
szukać pracy przez internet, z niewielkimi 
umiejętnościami komputerowymi 

Link do spotkania 

poprzez platformę 
Webex: 

https://meetingsem

ea19.webex.com/m
eet/pr957193126  
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie 

Zapisy nie obowiązują. 

https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/
mailto:jgroszek@asp.krakow.pl
https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126
https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126
https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 12.00 – 13.00 Warsztaty z 
projektowania 

biżuterii 

ekologicznej 

Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i 
młodzieży 

Warsztaty dostępne 
na FB Centrum 

Kultury Gminy 

Czorsztyn  
 
Organizator: Centrum 
Kultury Gminy 
Czorsztyn 

 
 

Zapisy nie obowiązują 

8.6.2020 12.00 – 14.00 Jak mądrze 

budować ścieżkę 
kariery – 

indywidualne 

porady doradcy 
zawodowego 

Doradztwo zawodowe dla osób 
zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w 
planowaniu aktywności zawodowej 

Doradztwo za 

pomocą Skype. 
Użytkownik Skype: 

pup_tarnow 

 
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie 

 

 

Zapisy nieobowiązkowe. 
Od 1 czerwca możliwa 
rezerwacja terminu: 14 
68823 52 



 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 12.00 – 20.00 Podziel się 
opowieścią o 

książce 

Szczegóły wydarzenia dostępne u organizatora. Dostęp do 
wydarzenia na 

stronie organizatora 

 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 
 
Więcej informacji: 
bp.zielonki@interia.pl  

8.6.2020 12.00 – 23.59 Gra planszowa z 

wiedzy o 

Zielonkach 

Materiał dostępny dla wszystkich 

zainteresowanych 
Dostęp na stronie: 

https://pl-

pl.facebook.com/kul
turoteka.w.bibicach/  

 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 

 

8.6.2020 12.00 – 23.59 Ucz się przez 
zabawę 

Materiał dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych 

Dostęp na stronie: 
https://www.facebo

ok.com/biblioteka.p

rzybyslawice  
 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 
 

https://biblioteka.zielonki.org/
https://biblioteka.zielonki.org/
mailto:bp.zielonki@interia.pl
https://pl-pl.facebook.com/kulturoteka.w.bibicach/
https://pl-pl.facebook.com/kulturoteka.w.bibicach/
https://pl-pl.facebook.com/kulturoteka.w.bibicach/
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 13.00 – 13.30 #czytajzbibliote
kąwzielonkach - 

czytają znani i 

lubiani 

Znane osoby czytają książki o tematyce nauki, 
komputerów, lektury. 

Dostęp do wydarzenia 
na stronie organizatora 
 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 
 
Więcej informacji: 
bp.zielonki@interia.pl  

8.6.2020 13.00 – 13.45 Jak się szkolić i 
rozwijać swoje 

kompetencje 
online - 

webinarium 

Prezentacja możliwości oferowanych przez 
TAXUS Centrum Szkoleń dla osób 

zainteresowanych rozwijaniem swoich 
kompetencji i umiejętności poprzez szkolenia 
online. 
 

Wydarzenie będzie 
dostępne na stronie 

organizatora. 

 
Organizator: TAXUS 
Centrum Szkoleń 

Swoje zgłoszenie: Imię i 
nazwisko, telefon 

kontaktowy oraz e-mail 
należy przesyłać na 
adres: 
kursy@taxus.edu.pl, w 
temacie należy wpisać 
tytuł wydarzenia. 

8.6.2020 13.30 – 14.30 Spotkania 

indywidualne 
dla osób wysoko 

wrażliwych 

#wowWWO 

Czym jest wysoka wrażliwość? Najprościej 
mówiąc to po prostu głębszy odbiór 
rzeczywistości. Czy jesteś osoba wysoko 

wrażliwą? Sprawdź! Test w języku angielskim 
https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/  
Na spotkanie indywidualne zapraszamy osoby, 
które chciałyby "oswoić" wysoką wrażliwość i 

nauczyć się z nią żyć tak, by wykorzystywać jej 
ogromny potencjał w życiu prywatnym i 
zawodowym. 

Spotkanie będą 
prowadzone przez 
Skype. 

 
Organizator: 
Akademickie Biuro 
Karier ASP w Krakowie 

Zapisy przez e-mail: 
jgroszek@asp.krakow.pl  
W temacie wiadomości 

proszę wpisać: 
"Małopolski Dzień 
Uczenia się - zapisy" 

https://biblioteka.zielonki.org/
mailto:bp.zielonki@interia.pl
https://taxus.edu.pl/
https://taxus.edu.pl/
https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/
mailto:jgroszek@asp.krakow.pl


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 14.00 – 14.30 Zacznij szukać 
pracy przez 

internet 

Konsultacje dla osób, które chciałyby zacząć 
szukać pracy przez internet, z niewielkimi 
umiejętnościami komputerowymi 

Link do spotkania 
poprzez platformę 

Webex: 

https://meetingsem
ea19.webex.com/m

eet/pr957193126  

 
Organizator: 
Powiatowy Urząd Pracy 
w Tarnowie 
 

Zapisy nie obowiązują. 

8.6.2020 14.00 – 23.59 Z ekologią za 
pan brat 

Materiał dostępny dla wszystkich 
zainteresowanych 

Dostęp na stronie: 
https://www.facebo

ok.com/biblioteka.p

rzybyslawice  
 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 
 

 

Zapisy nie obowiązują 
 

https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126
https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126
https://meetingsemea19.webex.com/meet/pr957193126
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice
https://www.facebook.com/biblioteka.przybyslawice


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 15.00 – 16.00 Spotkania 
indywidualne 

dla osób wysoko 

wrażliwych 
#wowWWO 

Czym jest wysoka wrażliwość? Najprościej 
mówiąc to po prostu głębszy odbiór 
rzeczywistości. 
 
Czy jesteś osoba wysoko wrażliwą? Sprawdź! 
Test w języku angielskim ---> 
https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/  

 
Na spotkanie indywidualne zapraszamy osoby, 
które chciałyby "oswoić" wysoką wrażliwość i 
nauczyć się z nią żyć tak, by wykorzystywać jej 
ogromny potencjał w życiu prywatnym i 
zawodowym. 

Spotkanie będą 
prowadzone przez 

Skype. 
 
Organizator: 
Akademickie Biuro 
Karier ASP w Krakowie 

Zapisy przez e-mail: 
jgroszek@asp.krakow.pl  
W temacie wiadomości 
proszę wpisać: 
"Małopolski Dzień 
Uczenia się - zapisy" 

8.6.2020 15.00 – 16.30 Najnowsze 

zmiany w prawie 
pracy – 

webinarium 

Webinarium przeznaczone jest dla pracodawców 
i pracowników 

Wydarzenie będzie 

dostępne na stronie 
organizatora. 

 
Organizator: TAXUS 
Centrum Szkoleń 

Swoje zgłoszenie: Imię i 
nazwisko, telefon 
kontaktowy oraz e-mail 

należy przesyłać na 
adres: 
kursy@taxus.edu.pl, w 
temacie należy wpisać 

tytuł wydarzenia. 
 

https://hsperson.com/test/highly-sensitive-test/
mailto:jgroszek@asp.krakow.pl
https://taxus.edu.pl/
https://taxus.edu.pl/


 

 

Data Godzina Tytuł Opis Adres, organizator Zapisy 
 

8.6.2020 16.00 – 17.00 Jak korzystać z 
katalogu online 

– SOWA? 

Prezentacja online możliwości wyszukiwania w 
katalogu online, dla zainteresowanych. 

Dostęp do 
wydarzenia na 

stronie organizatora 
 
Organizator: Biblioteka 
Publiczna w Zielonkach 

Zapisy nie obowiązują 
 
Więcej informacji: 
bp.zielonki@interia.pl  

8.6.2020 17.00 – 18.30 W zgodzie z 

tradycją i 

przepisami 
prawa – 

praktyczny 

poradnik 
lokalnego lidera 

Spotkanie zdalne z przedstawicielami 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
przeznaczone dla członków Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz rolników. 

Szczegóły będą 

dostępne na stronie: 

www.pociagdokarier
y.pl  

 

Organizator: 
Wojewódzki Urząd 

Pracy w Krakowie 

Zapisy przez e-mail: 

katarzyna.lis@wup-
krakow.pl 

 

https://biblioteka.zielonki.org/
https://biblioteka.zielonki.org/
mailto:bp.zielonki@interia.pl
http://www.pociagdokariery.pl/
http://www.pociagdokariery.pl/
mailto:katarzyna.lis@wup-krakow.pl
mailto:katarzyna.lis@wup-krakow.pl

