WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ 2019
Aktywne warsztaty szkoleniowe dla kadr

Program warsztatów i szczegóły

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom
wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.
Przepisy dotyczące wynagrodzeń i innych
świadczeń ze stosunku pracy są trudne do
odczytania nie tylko dla osób, które rozpoczynają
swoją przygodę z płacami, lecz także dla osób
stosujących je na co dzień. Niejednokrotnie
sprawiają problem w ich praktycznym wdrożeniu w
życie.

KORZYŚCI:
zapoznanie uczestników z najważniejszymi
zasadami wypłaty wynagrodzeń,
umiejętność wykorzystania zasad i przepisów
dotyczących wynagrodzeń w praktyce.

DLA KOGO SĄ SKIEROWANE WARSZTATY:
- pracowników działów Kadr i Płac,
- pracowników działów księgowości,
- pracowników działów personalnych,
- osób, które interesują się taką tematyką.
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OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Agnieszka z Wrocławia: „Dobre przygotowanie
prowadzącego, wysoki profesjonalizm, miła atmosfera,
potrzebne warsztaty – odgrywanie różnych scenek między
uczestnikami, zdobycie wiedzy.”
Jakub z Warszawy: „Było bardzo interesująco. Dziękuję.”
Wojciech z Poznania: „Szkolenie bardzo przydatne w
dalszym życiu zawodowym. Powoduje refleksje w danej
pracy.”
Marcin z Krakowa: „Zajęcia przeprowadzone w pełni
profesjonalnie, bardzo dobry kontakt z prowadzącym.”
Filip z Krakowa: „Prowadzący bardzo pomocny, konkretne
informacje.”
Katarzyna z Katowic:” Szkolenie zostało przeprowadzone w
sposób profesjonalny. Wykładowca doskonale przekładał
teorię na praktykę.”
Agnieszka z Warszawy: „Bardzo mi się podobało.
Konkretne, ciekawe, poparte przykładami z życia.”

LICZBY VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR
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Program warsztatów szkoleniowych:
1. Ogólne zasady wypłaty wynagrodzenia.
2. System wynagradzania: składniki obligatoryjne i
fakultatywne -wynagrodzenie zasadnicze, nagrody,
premie, dodatki, odprawy.
3. Dane z akt osobowych, niezbędne do prawidłowego
naliczania wynagrodzenia pracownika.
4. Definicje najważniejszych pojęć: przychód,
podstawa wymiaru.
5. Wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi.
6. Minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna
stawka godzinowa.
7. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną
część miesiąca – z uwzględnieniem stanowiska
MRPiPS.
8. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych.
9. Dodatek lub ryczałt za pracę w porze nocnej.
10. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i
ekwiwalentu za urlop.
11. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
12. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania
wysokości.
13. potrącenia z wynagrodzeń za pracę,
wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków
chorobowych.

Przed szkoleniem każdy z uczestników
ma możliwość wypełnienia ankiety lub
@ można zgłaszać zagadnienia, które
chcą Państwo poruszyć z danego
zakresu.
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Jak wyglądają szkolenia VIDI?

Największą wagę przywiązujemy do skuteczności prowadzonych działań, dlatego
szkolenia oparte są o ćwiczenia i aktywny udział uczestników.
Warsztaty szkoleniowe VIDI to praktyczne szkolenia z określonego tematu, które
dają rozwiązania i narzędzia do pracy. PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKÓW
BIZNESU.
W czasie szkoleń Uczestnicy mają możliwość wypracowania nowych metod i narzędzi
pracy. Aktywny udział w ćwiczeniach pozwala na zbudowanie nowego warsztatu pracy.
SZKOLENIA PROWADZONE VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR SĄ SZKOLENIAMI
NARZĘDZIOWYMI. Oznacza to, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy,
które mogą wykorzystać już następnego dnia.

ćwiczenia
indywidualne

odgrywanie rol

ćwiczenia zespołowe

feedback

gry sytuacyjne

aktywizujący wykład

autoprezentacja

burza mózgów

Szkolenie to praktyczny warsztat szkoleniowy. Zgodnie z metodologią VIDI
warsztaty zostaną skonstruowane według następujących proporcji:
20 % czasu szkolenia - teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia
80 % czasu szkolenia - ćwiczenia indywidualne i zespołowe, gry sytuacyjne,
autoprezentacja i odgrywanie ról.
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ASPEKTY ORGANIZACYJNE:
Czas trwania: 8 h szkoleniowych -1 dzień szkoleniowy
dzień: od 9:00 do 16:30

Terminy:

9 maja Katowice
7 czerwca Kraków

Koszt szkolenia: 690 zł netto/os. + 23% VAT

Twoje możliwości rabatu:
II, III i IV osoba z firmy na ten sam termin: 590 zł netto/os. + 23% VAT
V osoba – gratis
Zapisz się na nasz newsletter - tutaj: vidi.superszkolenia.pl otrzymasz
rabat na szkolenia: 100 zł na szkolenie jednodniowe - po zapisaniu się Twoja
cena to: 590 zł netto/os. + 23% VAT

Cena zawiera:
konsultacje z ekspertem VIDI po szkoleniu (e-mail oraz telefonicznie)
– bezterminowo,
materiały szkoleniowe, karty pracy,
e-book poszkoleniowy,
certyfikat ukończenia szkolenia,
2x przerwa kawowa, 1x obiad,
pomoc i doradztwo po szkoleniu.
Zamówienia dodatkowe: nocleg, parking.
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KARTA ZGŁOSZENIA
Szkolenie ....................................................................................
Termin........................................................................................
Miejscowość ..............................................................................
NAZWA FIRMY........................................................................................
ADRES FIRMY........................................................................................
TELEFON ...............................................................................................
E-MAIL ....................................................................................................
NIP: ........................................................................................................

UCZESTNICY:

Niniejszym zgłaszam uczestnictwo następujących osób w szkoleniu (proszę podać Imię i Nazwisko oraz
stanowisko):
1 ................................................................................................... tel...................................
2 ................................................................................................... tel...................................
3 .................................................................................................... tel...................................

Oświadczam, iż należność za szkolenie w wysokości :
ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

CENA JEDN. NETTO/OS

`CENA JEDN. BRUTTO
(Cena netto+23% VAT)

SUMA BRUTTO
(Liczba uczestników x cena jedn. brutto)

zapłacę na konto VIDI Centrum Rozwoju Kadr PKO BP, konto nr 50 1020 5558 1111 1091 0540 0046 na podstawie otrzymanej
faktury pro forma.
Oświadczamy, iż jesteśmy płatnikiem VAT*; nasz numer NIP ................................................
Upoważniamy VIDI Centrum Rozwoju Kadr do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
• Przesłanie karty zgłoszenia lub wypełnienie formularza online czy też zgłoszenie e-mail jest równoznaczne z
dokonaniem zakupu szkolenia i akceptacją regulaminu >>> REGULAMIN ( dostępny: https://superszkolenia.pl/72,regulamin)
i jest umową między zgłaszającym a VIDI Centrum Rozwoju Kadr.
• Zgoda na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, Prosimy o wpisanie adresu e-mail na jaki ma być wysłana
faktura e-mail: ...............................................…..........................................................................................
* Zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. W przypadku finansowania szkolenia co najmniej w 70% ze środków publicznych
możliwe jest zwolnienie z VAT na podstawie oświadczenia. Proszę o dołączenie oświadczenia do karty zgłoszenia.
• Informacje dodatkowe:
.....................................................................................................................................................................................................................
dodatkowe zamówienie (płatne)
Nocleg
Kolacja
Parking
Specjalna Dieta ............................................

_____________________
Imię i nazwisko (podpis osoby upoważnionej)

__________________________________
pieczątka firmy
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