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Rajsko, dnia 18.09.2012 r.             

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 

 „Dorzecze Soły i Wieprzówki” z siedzibą: Rajsko ul. Edukacyjna 9 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty na organizację szkolenia „Kadry” 

  

Cel szkolenia: usystematyzowanie i zgłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy, organizacji i  

prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prawidłowego rozliczania czasu pracy, 

naliczania wynagrodzenia, realizacji wymaganych świadczeń na rzecz pracowników, 

obowiązkowych rozliczeń publiczno-prawnych pracodawcy. 

 

Planowany termin szkolenia: 2013 r.  

 

Planowana ilość uczestników: do 10 osób  

 

Zakładana ilość godzin zajęć: min. 40 godzin  

 

Szkolenie ze względu na obszerność zagadnienia dzieli się na 3 bloki tematyczne: 

 

I blok  

Kadry – aspekt organizacyjny, aspekt prawny 

 Prawo pracy i jego podstawowe zasady – pojęcie pracodawcy i pracownika, stosunku pracy  

 Umowa o pracę – treść i forma umowy, rodzaje umów o pracę 

 Rozwiązywanie umów o pracę, konsekwencje wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez 

pracodawcę lub przez pracowników, świadectwa pracy, referencje  

 Niezbędna dokumentacja kadrowa, sposób prowadzenia, archiwizacja  

 Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych; umowa zlecenie, umowa o dzieło, 

kontrakt menadżerski  

 Czas pracy – normy, wymiar i rozkład, godziny nadliczbowe, prowadzenie ewidencji czasu 

pracy w praktyce 

 Urlopy pracownicze – nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopów, urlop na 

żądanie, urlopy bezpłatne i inne rodzaje urlopów 

 Zakaz konkurencji – działalność konkurencyjna, umowy o zakazie konkurencji  

 

II blok 

Kadry – aspekt płacowy 

 Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń – karta pracy, karta wynagrodzeń, przychody 

pracowników, lista płac 

 Obliczanie wynagrodzenia za pracę z umów o pracę i umów cywilnych dla pracownika, który 

przepracował cały miesiąc (ćwiczenia praktyczne)  

 Obliczenie wynagrodzeni o pracę w godzinach nadliczbowych  

 Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent pieniężny – studium przypadków  

 Polecenie wyjazdu służbowego a czas pracy  

 Odprawy – zasady udzielania i obliczanie odprawy emerytalnej, rentowej, pośmiertnej, 

z tytułu zwolnień grupowych  

 Podatek dochodowy od osób fizycznych – istota podatku, jego podmiot i przedmiot oraz 
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stawki; obliczanie zaliczki na podatek dochodowy dla pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, deklaracja PIT 

 Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publicznoprawnych (składki na ubezpieczenia 

emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne, składki na 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

 

III blok   

Ochrona pracownicza. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, BHP 

w zakładzie pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe  

 Ochrona rodzicielstwa – prace wzbronione kobietom, trwałość stosunku pracy, warunki 

pracy, urlop macierzyński, urlop wychowawczy  

 Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy – sądy pracy, spory między pracownikiem i 

pracodawcą, Państwowa Inspekcja Pracy i inne organy nadzoru, przestępstwa i wykroczenia 

przeciwko prawom pracownika  

 

Zajęcia powinny odbywać się w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy 

biura 8.00 – 16.00).  

 

Uczestnicy szkolenia winni zostać wyposażeniu w materiały szkoleniowe.  

Uczestnicy szkolenia powinni uzyskać stosowne zaświadczenie ukończenia kursu lub certyfikat. 

 

W ramach oferty należy ująć: 

 wynajęcie sali wykładowej wyposażonej w odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, 

 szkolącego 

 przygotowanie materiałów szkoleniowych 

 wydanie certyfikatów szkolenia 

 koszt cateringu - przerwy: kawowa i/lub obiadowa (w zależności od ilości godzin) 

 

Oferta winna zawierać szczegółowy program szkolenia oraz miejsce jego realizacji. 

Do oferty wskazane jest dołączenie referencji lub doświadczenia w realizacji analogicznych zadań. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

 Cena  

 Lokalizacja (odległość od siedziby Zamawiającego) 

 

Wybór oferenta zostanie dokonany spośród ofert, które obejmują wyczerpującą tematykę zajęć, 

gwarantującą nabycie umiejętności zakładanych celem zadania. Zamawiający zastrzega sobie 

ocenę kompletność zakresu tematycznego przedstawionego w ofercie. 

 

Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. 

Miejsce i termin złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na załączonym formularzu oferty do dnia 02.10.2012 r. 

do godz. 16.00: 

a) w siedzibie zamawiającego, t j .  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły 

i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9 

b) na nr fax: 33/ 843 60 17 

c) e-mail: biuro@dsiw.pl 
 
Oferty zostaną rozpatrzone do 20 października 2013 r.  
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