
 
 

 

 
Program ogólny  

szkolenia zawodowego wewnętrznego 
„Wstęp do kadr”  

(Wersja 1.1) 

1. Nazwa formy kształcenia 
Szkolenie  teoretyczno–praktyczne „Wstęp do kadr”  dostarczające  podstawowych 

wiadomości  i umiejętności z zakresu obsługi kadrowej. 

2. Czas trwania, sposób realizacji 
1. Czas trwania: 10 spotkań x 6 godziny dydaktyczne (razem 60 godzin). 

2. Sposób realizacji: zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne (ćwiczenia).  

3. Wymagania wstępne, sylwetka Uczestnika/-czki Projektu 
1. Potrzeba szkoleniowa uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania. 

2. Predyspozycje, zainteresowania lub doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zasobami 

ludzkimi. 

3. Kurs przeznaczony jest dla Uczestników/-czek Projektu, które poszukują zatrudnienia w 

działach Kadr. 

4. Cele kształcenia: 
1. Nabycie podstawowych umiejętności i wiedzy z zakresu obsługi pracowników i programów 

wykorzystywanych w pracy kadrowej. 

2. Podwyższenie kwalifikacji zawodowych, samokształcenie i zwiększenie szans na rynku pracy 

Uczestników/czek Projektu. 



 
 

 

5. Treści kształcenia: 
1. Rekrutacja i zatrudnienie, obowiązki pracodawcy, kompletowanie dokumentów osobowych 

niezbędnych do zawarcia umowy. 

2. Charakterystyka poszczególnych form nawiązania stosunku pracy w ramach Kodeksu Pracy i 

kodeksu cywilnego. Zasady zawierania umów o pracę. 

3. Zmiana warunków umowy o pracę, obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów 

o pracę. Uprawnienia pracowników. 

4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Wyliczenia od 

brutto do netto, potrącenia za nieprzepracowaną część miesiąca. 

5. Wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych. 

6. Czas pracy – zasady, systemy, podstawowe definicje, rozliczenia, nadgodziny, pora nocna, 

dodatki, dokumenty. 

7. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe – zasady, terminy, rozliczenia. 

8. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady, 

wyliczenia. 

9. Symfonia kadry i płace/Płatnik – podstawowa obsługa programu. 

6. Warunki zaliczenia kursu. 
1. Szkolenie kończy się sprawdzianem kompetencji i umiejętności z zakresu tematyki szkolenia – 

testem wiedzy i/lub zadaniem kontrolnym. 

2. Warunkiem zaliczenia szkolenia jest zdobycie ze sprawdzianu minimum 70% możliwych do 

zdobycia punktów (ocena dotyczy testu wiedzy i/lub zadania kontrolnego). 

3. Do sprawdzianu zostaje dopuszczona osoba, która w czasie trwania szkolenia spełniła 

następujące warunki: 

 frekwencja minimum 80%; 

 systematyczna i rzetelna praca w czasie zajęć; 

 odrabianie prac domowych i przygotowywanie się do zajęć. 

4. Po zaliczeniu szkolenia osoba kończąca go dostaje „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia”. 

5. Jeśli osoba nie uzyska zaliczenia, możliwa jest poprawa sprawdzianu w terminie 30 dni od 

zakończenia zajęć (dopuszcza się formę zdalną sprawdzianu). Jeżeli w drugim terminie osoba 

także nie uzyska zaliczenia, dostaje „Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu”. 

6. Warunkiem otrzymania „Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu” jest frekwencja między 

50 % a 80. 



 
 

 

7. Dodatkowe wytyczne dla szkolenia 

1. Osadzenie tematyki kursu w kontekście aktywizacji zawodowej Uczestnika/Uczestniczki 

Projektu.  

2. Uwzględnienie aspektów aktywizacji zawodowej  w praktyce (podczas przygotowania 

ćwiczeń i zadań). 

 


