FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi zaprasza w dniu 14 stycznia 2019 roku na szkolenie na temat:

ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy –
skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy.
Cele i korzyści ze szkolenia:
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prowadzenia spraw kadrowych w urzędach
i jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich po zmianach przepisów prawa.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz innych osób zajmujących się
problematyką kadrową w urzędach gmin i starostwach powiatowych oraz innych samorządowych jednostkach
organizacyjnych.
Prowadzący szkolenie:
Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników
samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka
publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.
Program szkolenia:
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Akty prawne regulujące status pracowników samorządowych.
Formy zatrudnienia w samorządzie.
Status prawny sekretarza gminy.
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze:
osoby odpowiedzialne za dokonanie naboru,
procedura poprzedzająca konkurs,
określenie wymagań niezbędnych i dodatkowych,
przeprowadzenie konkursu – metody i techniki naboru,
kryteria wyłaniania kandydata,
protokół pokonkursowy, wyjątki od przeprowadzania konkursu.
Służba przygotowawcza i zasady jej przeprowadzania.
Akta osobowe:
Zakres akt osobowych z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych: dokumenty związane z
ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem.
Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej
Dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym:
treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika (Umowy o pracę „limitowane” i „nielimitowane”)
informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
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dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika
Umowy o pracę w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.
Zasady wynagradzania pracowników samorządowych
Uprawnienia płacowe (omówienie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych)
Omówienie zmian w zakresie taryfikatora kwalifikacyjnego stanowisk pracy:
Zmiana wymogów kwalifikacyjnych określonych stanowisk pracy
Konieczność modyfikacji obowiązujących umów o pracę
Przepisy przejściowe zmian
Wynagradzanie kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych
Zakres obowiązywania przepisów rozporządzenia i przepisów zakładowych
Zasady ustalania podstawowych składników wynagrodzenia miesięcznego.
Zasady ustalania prawa do nagród, odpraw i odszkodowań wynikających z przepisów prawa.
Prawidłowe dokumentowanie przez pracownika okresów zatrudnienia zaliczanych do stażu pracy.
Zmiana warunków pracy i płacy:
Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
Porozumienie zmieniające
Wypowiedzenie warunków pracy
Rozwiązywanie umów o pracę:
Formy rozwiązania umowy o pracę
Odprawy pieniężne
pracownicy podlegający szczególnej ochronie
Zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy.
Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać
w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz
wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
Sprostowanie świadectwa pracy
Zmiany dotyczące zasad korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego
Ułatwienia w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem

Szkolenie odbędzie się w siedzibie FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 roku nr 9 w dniu
14 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00 – 15.00.
\

Cena szkolenia wynosi 379 zł netto przy zgłoszeniu do 2 stycznia 2019. Cena po 2 stycznia 2019 wynosi
419 zł netto. RABAT 10% dla drugiej i następnej osoby z tej samej instytucji.
Zwolnione z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. Płatność przelewem na podstawie wystawionej faktury w
dniu szkolenia. W cenie szkolenia materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 8 stycznia 2019 r.
na adres mailowy biuro@frdl-lodz.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, faksem na numer wysyłając uzupełnioną kartę
zgłoszenia 42 / 288 12 86, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl-lodz.pl
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy
k.marciniak@frdl-lodz.pl
Zgłoszenie na szkolenie nt. ABC kadrowca – zmiany w samorządowym prawie pracy –
skutki prawne zmian i obowiązki pracodawcy.
w dniu 14 stycznia 2019 r.
Instytucja (dane do faktury)
Nabywca FV ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ..................................................................................... Adres: …………..........................................................................................................
Odbiorca FV …………………………………………………… Adres: …………..........................................................................................................
Tel: ..................................................................................... E-mail: ........................................................................................................................
Osoby delegowane do udziału w szkoleniu (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska uczestnika szkolenia):
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (niepotrzebne
skreślić) TAK / NIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH OTWARTYCH organizowanych przez FRDL - Centrum Szkoleniowe w Łodzi
zamieszczony w niniejszym serwisie internetowym ośrodka.

…………………….……..……..
podpis

