Dokumentacja powypadkowa - AKTUALIZACJA
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA - aktualizacja CD897 (stan prawny na listopad 2016 r.) uwzględnia nowy wzór Zaświadczenia o stanie zdrowia
SYMBOL: CD897-AKT, WERSJA: listopad 2016

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem komputera - AKTUALIZACJA
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Z ZASTOSOWANIEM KOMPUTERA - aktualizacja CD134, wersja 2.18 zawiera zmiany dotyczące opisu i charakterystyki
stanowiska pracy Data aktualizacji - wrzesień 2007 r.
SYMBOL: CD134-AKT, WYDANIE: wrzesień, 2007

CENA: 30,00 zł + 23% VAT (brutto: 36,90 zł)

PKWiU ze stawkami VAT - AKTUALIZACJA
Aktualizacja dotyczy wszystkich użytkowników programu w wersji poniżej 6.0 Aktualizacja CD666, wersja 6.1 - aktualne na 2018 rok stawki VAT oraz przepisy
dotyczące podatku VAT - ujednolicony tekst ustawy o VAT; rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i
usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r. poz. 736 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2017 r. 839 z późn. zm.).
SYMBOL: CD666-AKT, WYDANIE: styczeń, 2018, WERSJA: 6.1

CENA: 50,00 zł + 23% VAT (brutto: 61,50 zł)

Prezentacje do szkoleń bhp - AKTUALIZACJA
Niniejsza aktualizacja programu (wersja 1.8 luty 2018 r.) uwzględnia zmiany w przepisach dotyczących czynników chemicznych stwarzających zagrożenie. W związku z
tym w temacie ramowym "Zagrożenia występujące w procesach pracy" zaktualizowano cały temat "Czynniki chemiczne stwarzające zagrożenie". Data aktualizacji luty 2018 r.
SYMBOL: CD086-18-1-AKT, WYDANIE: luty 2018

CENA: 90,00 zł + 23% VAT (brutto: 110,70 zł)

Zestaw narzędzi do obowiązkowej
AKTUALIZACJA - wersja lokalna

oceny

kwalifikacyjnej

pracowników

samorządowych

-

ZESTAW NARZĘDZI DO OBOWIĄZKOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zarządzenie w sprawie przeprowadzania
okresowych ocen kwalifikacyjnych. Procedury i instrukcje do rozmów oceniających i sporządzenia opinii. Program do wypełnienia arkusza oceny - aktualizacja CD355,
wersja lokalna wersja 2.03. zawiera zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1202),
dotyczące zasad sporządzania ocen pracowników samorządowych. Data aktualizacji - luty 2015 r.
SYMBOL: CD355-AKT, WYDANIE: luty, 2015

CENA: 125,00 zł + 23% VAT (brutto: 153,75 zł)
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Zestaw narzędzi do obowiązkowej
AKTUALIZACJA - wersja sieciowa

oceny

kwalifikacyjnej

pracowników

samorządowych

-

ZESTAW NARZĘDZI DO OBOWIĄZKOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zarządzenie w sprawie przeprowadzania
okresowych ocen kwalifikacyjnych. Procedury i instrukcje do rozmów oceniających i sporządzenia opinii. Program do wypełnienia arkusza oceny - aktualizacja CD355,
wersja sieciowa wersja 2.03. zawiera zmiany wprowadzone Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.
1202), dotyczące zasad sporządzania ocen pracowników samorządowych. Data aktualizacji - luty 2015 r.
SYMBOL: CD355S-AKT , WYDANIE: luty, 2015

CENA: 375,00 zł + 23% VAT (brutto: 461,25 zł)
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