
WYŻSZA SZKOŁA
LOGISTYKI

PROGRAM
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
MENEDŻER PERSONALNY
Zarządzanie Kadrami w Organizacji

Lp. Przedmiot Zakres tematyczny zajęć
Liczba 
godzin

1. Powitanie Prezentacja uczelni. Informacja o organizacji i przebiegu zajęć -

2.
Zarządzanie personelem 
w systemie zarządzania 
przedsiębiorstwem

Kultura organizacyjna; misja przedsiębiorstwa; strategia działań 
personalnych w ogólnej strategii firmy.

6

3. Strategia personalna

Rola i funkcja działań personalnych w organizacji; proces 
zarządzania personelem w organizacji; tworzenie strategii 
personalnej; nowoczesne modele zarządzania kadrami; 
outsourcing funkcji kadrowo-płacowej

4

4. Analiza i opis stanowisk pracy
Metody analizy stanowisk pracy; opis stanowiska - 
charakterystyka wymagań; wartościowanie stanowisk pracy

8

5. Rekrutacja i selekcja kadr

Planowanie zatrudnienia - analiza rynku pracy; rodzaje 
i etapy planowania personelu; współpraca z agencjami 
pośrednictwa pracy; procedura selekcji kandydatów do pracy; 
rozmowa kwalifikacyjna; testy psychologiczne; proces adaptacji 
pracowników

10

6.
Rozwój zasobów ludzkich w 
organizacji

Planowanie ścieżki kariery; określanie potrzeb szkoleniowych; 
organizacja szkoleń; współpraca z firmami szkoleniowymi; ocena 
efektywności szkoleń

8

7.
Systemy motywowania 
pracowników w przedsiębiorstwie

Psychologiczne aspekty motywacji; płacowe i pozapłacowe 
metody motywowania pracowników; systemy kafeteryjne; zasady 
budowania systemu wynagradzania; regulamin wynagrodzeń

12

8. Ocena pracowników
Funkcje ocen pracowniczych; metody i techniki ocen 
pracowniczych; budowanie systemów ocen pracowniczych; 
etyczne aspekty oceniania pracowników

12

9. Prawo pracy w firmie

Prawne podstawy zarządzania kadrami; nawiązywanie
i rozwiązywanie stosunku pracy; zmiana warunków zatrudnienia; 
umowy cywilno-prawne; czas pracy i urlopy wypoczynkowe;
podstawy prawne ustalania i naliczania wynagrodzenia; zakresy 
obowiązków oraz odpowiedzialność prawna i materialna 
pracownika; dokumentacja pracownicza; analiza ustawy o 
ochronie danych osobowych; GIODO - zakres uprawnień; 
zabezpieczanie danych osobowych; polityka bezpieczeństwa w 
firmie

16
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10.
Zobowiązania działu kadr wobec 
US, ZUS, PERON, GUS

Podatek dochodowy od osób fizycznych; zeznania podatkowe; ulgi 
podatkowe; składki na ubezpieczenie społeczne; zasady 
sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do 
ZUS; zasady rozliczania wynagrodzeń i zasiłków; obowiązki 
zakładu pracy wobec PERON i GUS

12

11. BHP w zakładzie pracy
Regulacje prawne z zakresu BHP; ergonomia w środowisku pracy; 
podstawowe zasady bezpiecznej pracy; współpraca działu 
personalnego z Państwową Inspekcją Pracy

8

12.
Zagrożenia psychospołeczne we 
współczesnym przedsiębiorstwie

Stres i jego konsekwencje dla zdrowia pracowników; wypalenie 
zawodowe; depresja; przemoc, mobbing
i dyskryminacja; zjawiska patologiczne w środowisku pracy - 
alkohol, narkotyki, nikotyna; warsztat antystresowy

10

13.
Pierwsza pomoc w zakładzie 
pracy

Ocena miejsca zdarzenia; wstępna ocena poszkodowanego; 
pozycja bezpieczna; resuscytacja krążeniowo -oddechowa; 
pomoc przy urazach, krwotokach, zadławieniach; psychologiczne 
aspekty udzielania pierwszej pomocy; ćwiczenia - automatyczna 
defibrylacja zewnętrzna

16

14.
Warsztat rozwoju umiejętności 
interpersonalnych

Skuteczna komunikacja w zespole; asertywność w kierowaniu 
zespołem; techniki autoprezentacji i wystąpienia publiczne; 
konflikty w zespole pracowników; zarządzanie sobą w czasie, 
wpływ społeczny i jego etyczne aspekty; negocjacje i mediacje w 
zarządzaniu zasobami ludzkimi

44

15. Przywództwo w organizacji
Zachowania kierownicze i ich konsekwencje; istota przywództwa; 
style przywództwa; budowanie zespołów

6

16. Sobotnie spotkanie z gościem Niespodzianka 8

17. Warsztat dyplomowy Grupowe rozwiązywanie problemów personalnych 16
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