
ROZLICZANIE CZASU PRACY
KIEROWCÓW
MIĘDZYNARODOWYCH

SZKOLENIE 1-DNIOWE

PROGRAM SZKOLENIA



GRUPA SZKOLENIOWA
SOLBERG

O NAS

 W 2014 roku powstała Grupa Szkoleniowa SOLBERG, którą tworzy
zespół ludzi będących  pełni pasji i zaangażowania w organizowaniu
szkoleń. 
Każdy z nas przez lata swojej kariery zgromadził wiele własnych
doświadczeń, wykształcając własny styl trenerski poparty wiedzą i
metodą pracy. Jako zespół mamy wspólny cel i wartość, jaką jest rozwój
firm oraz osób, z którymi mamy przyjemność współpracować.

OBSZAR SZKOLEŃ

pionów handlowych  m.in. w obszarze sprzedaży, negocjacji, obsługi

klienta, umawiania spotkań

kadry kierowniczej/ managerskiej  m.in w obszarze zarządzania

zespołem, motywowania, delegowania zadań, kreatywnego

rozwiązywania problemów, planowania

interpersonalnych  m.in. w obszarze komunikacji interpersonalnej,

radzenia sobie ze stresem i emocjami, zarządzania sobą w czasie,

asertywności, efektywności osobistej

zarządzanie projektami

komputerowych ,  np. Excel, MS Office

prawnych,  np. KPA

social media i działania marketingowe

RODO, Nowy Polski Ład, Czas pracy kierowców itp., aspekty prawne

pierwsza pomoc

testy ,  np. MTQ48, DISC, FRIS, MPA-Master Person Analysis

zapobieganie mobbingowi

szkolenia dla hoteli i restauracji

szkolenia dla administracji

szkolenia dla placówek medycznych, np.rejestrator medyczny

Jako Grupa Szkoleniowa SOLBERG zapewniamy pełne wsparcie również

w zakresie szkoleń dedykowanych "szytych na miarę" wzmocnienia

umiejętności

CO NAS WYRÓZNIA ?

SOCIAL MEDIA

https://www.facebook.com/

GrupaSzkoleniowaSolberg

@solberg_szkolenia

@grupaszkoleniowasolberg

NAPISZ DO NAS

biuro@solberg-szkolenia.pl

(33) 300 31 45

www.solberg-szkolenia.pl

http://facebook.com/GrupaSzkoleniowaSolberg
https://www.instagram.com/solberg_szkolenia/
https://www.linkedin.com/company/grupa-szkoleniowa-solberg
https://s.email-source.net/k/101970/80tu/c41e06cd59a03


Wyślij zapytanie

Dla pojedynczych osób w firmie
Wymiana doświadczeń
Kameralne grupy szkoleniowe
Terminy wg harmonogramu
Wyślij 1-5 osób

Wysoka jakość 

Bez względu na rozmiar firmy oraz jej strukturę Twoje przedsiębiorstwo dzięki naszym szkoleniom

zwiększy swoją efektywność w wybranym obszarze. Nasz zespół zapewni Ci najlepsze wsparcie.

Co możemy zaproponować:

biuro@solberg-szkolenia.pl www.solberg-szkolenia.pl

Warsztatowy charakter szkoleń

Szkolenia otwarte Szkolenia zamknięte

Dla całego  zespołu/ działu/ firmy
Dostosowane do Twojej firmy
Termin, temat do uzgodnienia
Lokalizacja- wybrana przez Ciebie
Pomagamy w organizacji hotelu

Wyjazdy integracyjne

Nagroda dla pracowników,
motywacja, poprawa relacji
Szkolenie + integracja
Unikalne programy wyjazdów
Kompleksowa realizacja usługi

Webinary

W jakiej formie pracujemy:

Konsultacje/ szkolenia
indywidualne 1 na 1

Gry szkoleniowe

Szkolenia stacjonarne Szkolenia online

Testy

Wybierz odpowiednią formę dla Twojej firmy i zwiększ kompencje w wybranym obszarze.

Z chęcią znajdziemy odpowiednie rozwiązania dla Ciebie i Twojego zespołu.



okresy rozliczeniowe kierowców,
czy trzeba konstruować harmonogram czasu pracy kierowcy,
doba pracownicza i podstawowe zasady konstruowania ewidencji.

rodzaje godzin nadliczbowych,
kiedy nadliczbowe 100%, a kiedy 50%,
limit godzin nadliczbowych w roku.

zasady rekompensowania godzin nadliczbowych i dyżurów,
praca w dni wolne od pracy oraz praca w święta i niedziele. Zasady wynagradzania,
wnioski o rekompensatę,
rozliczanie kosztów podróży służbowych,
składniki wynagrodzenia kierowców,
wynagrodzenie od przejechanego dystansu, tonażu a ustawodawstwo polskie i unijne,
przykładowe rozliczenia wynagrodzenia kierowcy,
zasady przygotowania dokumentacji,
sposoby rozliczania płacy minimalnej dla kierowców.

wyłączenia i zwolnienia ze stosowania norm unijnych i krajowych,
stosowanie tymczasowych wyłączeń WE 561/2006.

1. Rozliczanie czasu pracy kierowców:

2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy:

3. Obliczanie wynagrodzeń kierowców:

4. Sposoby rozliczania płacy minimalnej.

5. Wyłączenia i zwolnienia z przepisów:

PROGRAM

METODOLOGIA

warsztat grupowy
prezentacja multimedialna
dyskusje grupowe
ćwiczenia, testy

Dużym atutem naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter oraz
nowoczesne aktywne metody warsztatowe: 

Warsztatowy charakter szkolenia umożliwi uczestnikom zdobycie niezbędnej
wiedzy oraz pozyskanie konkretnych umiejętności praktycznych. Zasadą pracy
będzie wspólne wypracowywanie rozwiązań. 
Feedback ze strony trenera będzie miał charakter motywujący, otwierający na
rozwój. 



TERMINY

INWESTYCJA

udział w 1-dniowym szkoleniu,
materiały szkoleniowe, 
karty pracy, 
skrypt poszkoleniowy / e- book,
certyfikat ukończenia szkolenia, 
ankietowe badanie potrzeb uczestnika

szkolenie ONLINE  790 zł netto / os  + 23 % VAT

Cena obejmuje:  

ZGŁOSZENIA

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ NA MAILA 
BIURO@SOLBERG-SZKOLENIA.PL

KONTAKT Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

 tel:  +48 (33) 300 31 45
 e-mail:   biuro@solberg-szkolenia.pl

 tel:  +48 (22) 390 52 45
 e-mail:   szkolenia@solberg-szkolenia.pl
   
 NIP: 638-168-49-31

 REGON: 243608130

POBIERZ 
KARTĘ

 ZAMÓWIENIA
 
 

Możliwość realizacji szkolenia otwartego w innym
terminie (min 4 osoby)

Możliwość realizacji szkolenia zamkniętego
 (lokalizacja, termin do uzgodnienia)- wyślij zapytanie

https://drive.google.com/file/d/1ZITC5-3bz8yxw6Rd3j-mcVjoxYKtJKTp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZITC5-3bz8yxw6Rd3j-mcVjoxYKtJKTp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZITC5-3bz8yxw6Rd3j-mcVjoxYKtJKTp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZITC5-3bz8yxw6Rd3j-mcVjoxYKtJKTp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ZITC5-3bz8yxw6Rd3j-mcVjoxYKtJKTp/view?usp=share_link

