Centrum Szkolenia i Doradztwa
40-081 Katowice ul. Dąbrówki 13
Tel/fax 258 94 71, 258 94 73
www.csdkontra.pl e-mail: info@csdkontra.pl

Zaproszenie na praktyczne szkolenie dla pracowników działów kadr,
personalnych, HR

III FORUM KADROWE
20 – 22 maja 2009 r. Ustroń OWS Relaks
Prowadzący: Przemysław Pogłódek – prawnik specjalizujący się w prawie pracy, były
inspektor i rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach
Wiesława Rokosz – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie,
Natalia Kotas – trener, psycholog.
Zapraszam Państwa na kolejną edycję Forum Kadrowego – warsztatów adresowanych
do specjalistów kadrowych i personalnych. W trzeciej edycji proponuję tematykę najczęściej
oczekiwaną przez uczestników naszych szkoleń, mianowicie stosowanie przepisów prawa pracy oraz
najczęściej występujących nieprawidłowości zaobserwowanych podczas kontroli Państwowej Inspekcji
Pracy. Przedstawianą problematyką będą także zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych
szczególnie w obszarze rent i emerytur. Natomiast trening psychologiczny dotyczący prowadzenia
trudnych rozmów z pracownikami, z jakimi zapewne nierzadko mają do czynienia kadrowcy, będzie
próbą poradzenia sobie z wieloma sytuacjami występującymi w firmach, szczególnie podczas kryzysu
gospodarczego.
Mam nadzieję, że przygotowana przez nas tematyka spotka się z Państwa zainteresowaniem.
Z poważaniem
Beata Kaczmarek
Program
Blok I – Prawo pracy i jego stosowanie w praktyce, w aspekcie najczęściej

pojawiających się nieprawidłowości (na bazie doświadczeń kontrolnych PIP).
1. Nawiązanie stosunku pracy (zastępowanie umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, różnice
pomiędzy stosunkiem cywilnoprawnym a stosunkiem pracy) granice swobody stron
z kształtowaniu stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, treść umów o pracę).
2. Ustanie stosunku pracy (jednostronna i dwustronna czynność prawna – najczęstsze błędy
pracodawców w sporządzaniu i wręczaniu rozwiązania umowy o pracę, sporządzanie pism
rozwiązujących umowę przez pracownika i doręczanie ich pracodawcy, sporządzanie pozwu
do sądu pracy, niezasadne i niezgodne z prawem rozwiązanie umowy, roszczenia pracownika
i roszczenia pracodawcy w razie niezasadnego lub niezgodnego z przepisami rozwiązania
umowy o pracę; prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy; sposób kwestionowania
nieprawidłowości zamieszczonych w świadectwie pracy).
3. Czas pracy – najczęściej nie przestrzegane przepisy gwarantujące pracownicze prawo
do wypoczynku.
4. Urlop wypoczynkowy (prawo i wymiar, urlop w wymiarze godzinowym, odwołanie z urlopu, plan
urlopu).
5. Najczęstsze błędy w naliczaniu wynagrodzenia za pracę oraz w stosowaniu przepisów
o potrąceniach z wynagrodzenia.
6. Zasady i zakres kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
7. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.
Prowadzący: Przemysław Pogłódek - były inspektor pracy i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji
Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu,
wykładowca prawa pracy na kilku wyższych uczelniach oraz na studiach podyplomowych, redaktor
działu Prawo Pracy w Kwartalniku Praca Zdrowie Bezpieczeństwo, doradca z zakresu prawa pracy
na łamach wielu czasopism, wspólnik w kancelarii prawa pracy i bhp, wieloletni wykładowca naszej
firmy.
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Blok II – Emerytury i renty z systemu zreformowanego – aktualny stan prawny.
1. Zasady ustalania prawa i wysokości emerytur z I filaru według nowego zreformowanego
systemu.
2. Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu
emerytalnym, wypłacana wraz z emeryturą na nowych zasadach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.
3. Emerytura pomostowa – zasady nabywania prawa oraz ustalania wysokości.
4. Renta rodzinna po ubezpieczonym uprawnionym do świadczenia ustalonego na nowych
zasadach.
5. Postępowanie o świadczenia emerytalno-rentowe według zreformowanych zasad – obowiązki
płatnika i ubezpieczonych.
6. Wypłata nowych świadczeń przysługujących od dnia 1.01.2009r.
7. Konsultacje w indywidualnych sprawach.
Prowadzący: Wiesława Rokosz - przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie.
Blok III – Rola kadrowca w czasach kryzysu - czyli o tym jak skutecznie prowadzić trudne
rozmowy z pracownikami?
1. Rola kadrowca w czasach kryzysu- dodatkowe obciążenie czy prawdziwe wyzwanie?
2. Zadania kadrowca w czasach kryzysu i czasach zmian.
3. Trudne rozmowy z pracownikami:
- rozmowa oceniająca,
- rozmowa krytyczna,
- rozmowa dyscyplinarna,
- zwolnienia pracowników.
4. Informacja zwrotna – przekazywanie konstruktywnego feedbacku.
5. Sposoby radzenia sobie ze stresem jako narzędzie minimalizowania kosztów emocjonalnych
własnych i pracownika:
- indywidualne dopasowanie metod radzenia sobie ze stresem,
- nabycie umiejętności minimalizacji kosztów psychologicznych w trakcie prowadzenia trudnych
rozmów z pracownikami.
Prowadzący: Natalia Kotas – trener, psycholog pracy, Członek Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego oraz International Association of Applied Psychology. Specjalizuje się
w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzaniu stresem, zagadnieniach
obsługi klienta i sprzedaży oraz treningach umiejętności kierowniczych dla kadry menedżerskiej.

Informacje organizacyjne
Miejsce szkolenia: Ośrodek Wczasowo - Szkoleniowy Relaks Ustroń ul. Stroma 20 – szczegóły
na stronie www.relaks-ustron.com.pl

Termin: 20 – 22 maja 2009 r., rozpoczęcie w środę o 9.40, zakończenie w piątek o 15.00
Cena szkolenia: 1150 zł – kwota obejmuje pełną organizację szkolenia, autorskie materiały
szkoleniowe, materiały piśmiennicze, zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie. Dopłata
do pokoju jednoosobowego wynosi 70 zł. Uprzejmie prosimy o dokonanie płatności za uczestnictwo
w miesiącu maju do dnia 13.05.2009 r.
Zgłoszenie uczestnictwa na druku zlecenia - do pobrania z naszej strony www.csdkontra.pl
do dnia 11 maja 2009 r. Uczestnicy otrzymają szczegółowy harmonogram spotkania.

VII Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
20 – 22 maja 2009 r. Ustroń OWS Relaks
Szkolenie dla specjalistów BHP. Tematyka: zmiany w Dyrektywie maszynowej, odpowiedzialność służb
BHP przy współpracy z firmami zewnętrznymi, statystyczna karta wypadku, błędy popełniane w
postępowaniu powypadkowym, ochrona przeciwpożarowa i wykorzystanie sprzętu gaśniczego –
szczegóły na naszej stronie www.csdkontra.pl
Wszelkich informacji udzieli Państwu Beata Kaczmarek tel. 032 258 94 71
ORGANIZUJEMY SZKOLENIA:
* okresowe BHP dla pracodawców i pracowników na wszystkich stanowiskach *pierwsza pomoc
przedmedyczna * metodyczno – dydaktyczne dla prowadzących instruktaż stanowiskowy
Centrum Szkolenia i Doradztwa Kontra
40-081 Katowice ul. Dąbrówki 13 tel. 032 258 94 71 www.csdkontra.pl

