
                                                                                                                    

Kurs:  

KADRY, PŁACE I PŁATNIK W PIGUŁCE 
 

Kurs trzydniowy (w każdy dzień – 7h dydaktycznych, od godz. 9:00 do 16:00 )  

 

Termin realizacji: wg harmonogramu 

 

Miejsce zajęć: wg harmonogramu 

 

Adresaci: szkolenie jest dedykowane osobą które planują związać swoja przyszłość zawodowa w 

działach kadrowo-płacowych  firm, dla osób, które chciałyby zapoznać się z tą tematyką i zdobyć 

umiejętności i wiedzę pozwalającą na wykonywanie czynności związanych z obsługą kadrową w małej 

firmie, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, oraz wszelkich osób obecnie zajmujących się 

księgowością i podatkami którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności w tym 

zakresie. 

             

Formy, narzędzia i metody pracy: 

wykład, ćwiczenia praktyczne( obsługa programu PŁATNIK), zadania, dyskusja, cause study, prezentacja 

multimedialna, flipchart 

 

Cel szczegółowy: 

Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu kadr, płac, obsługi programu 

PŁATNIK  oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ww zakresu. 

 

Zakres merytoryczny: 

Na kursie zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi kadrowo-płacowej, nauczysz się 

obsługiwać program PŁATNIK, zdobędziesz wiedzę na temat stosunku pracy, jego nawiązywania, 

rozwiązywania i podstaw prawnych w tym zakresie. Zdobędziesz informacje na temat czasu pracy, jego 

rozliczania oraz prowadzenia akt osobowych i innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy i 

umowami cywilno-prawnymi. Zdobędziesz wiedzę na temat przysługujących zasiłków  z zabezpieczenia 

społecznego, na temat dokumentacji z nimi związanej.  Na licznych przykładach podczas warsztatów 

nauczysz się w praktyce  obsługiwać programu PŁATNIK. stosować przepisy prawa pracy, systemu 

ubezpieczeń społecznych oraz obowiązki płatnika podatku od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych. 

 

  



                                                                                                                              
 

 
 

Program  

I. Prawo pracy 

 

• Zagadnienia ogólne (źródła prawa pracy, podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład 

pracy, zasady prawa pracy) 

• Wewnętrzne źródła prawa pracy (układy zbiorowe pracy, regulamin pracy, regulamin 

wynagrodzeń) 

• Nawiązanie stosunku pracy: pozaumowne i umowa o pracę (rodzaje umów o pracę, konstrukcja 

umowy o pracę, rozwiązywanie zadań) 

• Ustanie stosunku pracy (rodzaje rozwiązywania umowy o pracę, wygaśnięcie stosunku pracy, 

szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy, "zwolnienia 

grupowe", rozwiązywanie zadań) 

• Zmiana warunków pracy i płacy (porozumienie zmieniające, wypowiedzenie warunków pracy i 

płacy, czasowe 

• powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy, rozwiązywanie zadań) 

• Dokumentacja kadrowa (w tym akta osobowe, archiwizacja dokumentacji kadrowo - płacowej, 

rozwiązywanie zadań) 

• Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika(w tym obowiązek wydania informacji o warunkach 

zatrudnienia, wydania świadectwa pracy, zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy, rozwiązywanie zadań) 

 

II. Czas pracy 

 

• Czas pracy (systemy i rozkłady czasu pracy, podstawowe zasady rozliczania czasu 

pracy, okresy odpoczynku, praca w godzinach nadliczbowych, praca w porze nocnej, 

praca w niedziele i święta, prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozwiązywanie zadań) 

• Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy 

 

III. Naliczanie wynagrodzeń 

 

• Wynagrodzenie ze stosunku pracy - rozwiązywanie zadań (wprowadzenie do wynagrodzeń i 

podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń, systemy wynagradzania, 

dokumentacja wynagrodzeń, obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia, 

wynagrodzenie minimalne, zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, 

wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 

wynagrodzenie za pracę w nocy, obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za 

pracę) 

• Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno -prawnych, rozwiązywanie zadań 

  



                                                                                                                              
 

 
 

• Rozliczenia z ZUS (obowiązki płatnika składek, ubezpieczenia społeczne - zasady 

podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe  

i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusze pozaubezpieczeniowe –  

FP i FGŚP, wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy) Rozliczenia z urzędem 

skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, podstawa 

opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, obliczanie 

zaliczki na podatek dochodowy, obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych 

i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ) 

 

IV. Ubezpieczenia społeczne i świadczenia z ubezpieczenia społecznego, PDOF 

 

Rozliczenia z ZUS (obowiązki płatnika składek, ubezpieczenia społeczne - zasady 

podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe  

i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, składki na fundusze pozaubezpieczeniowe –  

FP i FGŚP, wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy)Rozliczenia z urzędem 

skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych - obowiązki płatnika, podstawa 

opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy, obliczanie 

zaliczki na podatek dochodowy, obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych 

i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ) 

 

V. Program PŁATNIK  

Ćwiczenia praktyczne - zakładanie kartoteki płatnika składek, dokumenty zgłoszeniowe, 

wyrejestrowanie. Tworzenie zestawów wysyłkowych z dokumentami okresowymi, tworzenie 

korekt zestawów. 

 

Metodyka ewaluacji: 

 

Badanie ewaluacji szkolenia prowadzimy na podstawie: 

• Zadań wdrożeniowych 

• Wniosków z samodzielnie wykonanych przez uczestników 

• ćwiczeń praktycznych 

• Ankiet ewaluacji 

 

  



                                                                                                                              
 

 
 

SYLWETKA WYKŁADOWCY 

 

    Agnieszka Olborska  

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Posiada Certyfikat Ministra 

Finansów. Od ponad 20 lat pracuje na samodzielnych stanowiskach księgowych także jako 

główna księgowa. Od 2011 roku cyklicznie prowadzi szkolenia na zlecenie ZDZ Katowice  

z pełnej księgowości. Cały czas szkoli i pracuję jako  główna księgowa obsługując firmy   

z różnych sektorów będących na pełnej księgowości. Specjalizuje się także w księgowości 

fundacji. 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO 

KASPRZYK & NIZIOŁEK S.J. 

41-200 SOSNOWIEC 

Ul. WSPÓLNA 4/7 

Tel: 696665699 

Tel: 660476644 

www.biuro-rachunkowo-podatkowe.pl 

mail: kancelaria.podatkowa-szkolenia@wp.pl 
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