KURS KADRY I PŁACE
Kurs kadrowo-płacowy przewidziany jest dla osób zainteresowanych
zdobyciem wysokich kwalifikacji zawodowych z zakresu kadr i płac, popartych
komputerową praktyką kadrowo-płacową w zawodzie, zwieoczony zaliczeniem
egzaminu wewnętrznego koocowego. Cel kursu:

podniesienie kwalifikacji słuchaczy z zakresu profesjonalnej problematyki
kadrowej i płacowej do poziomu oczekiwanego w praktyce zawodowej

uaktualnienie wiedzy słuchaczy z zakresu przepisów prawa pracy,
problematyki płac, ZUS, podatków na bazie materiałów objętych kursem

praktyczne przygotowanie słuchaczy do rozwiązywania problemów
zagadnieo kadrowo-płacowych, ubezpieczeo i zasiłków ZUS oraz podatków.

przygotowanie fachowych kadr do pracy w zawodach objętych tematem
kursu
Cel ten osiągamy poprzez dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy w
formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej
ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązao.
Osoby zamierzające uczestniczyd w tym kursie mają możliwośd:
- przygotowad się praktycznie do pracy w dziale kadrowo-płacowym
gwarantujemy solidne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych i dużą ilośd
materiałów i zajęd praktycznych w formie warsztatów z dokumentacji
kadrowej, prowadzenia i zasad organizacji naliczania wynagrodzeo, ZUS,
podatków,
- zdobyd praktykę w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych realizowanych
na warsztatach z dokumentacji kadrowej, naliczania wynagrodzeo metodami
tradycyjnymi i komputerowymi, ewidencji dokumentacji ubezpieczonych i
rozliczeo ZUS
- poznad organizację i zasady pracy systemie komputerowym Kadry i Płace
Symfonia
obsługa kadrowo-płacowa wybranej firmy w Kadrach i Płacach Symfonia jako
rozbudowana forma zajęd w pracowni komputerowej, naliczanie wynagrodzeo
- zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w temacie kursu
przekazujemy dużą ilośd materiałów, przykładów, wskazówek niezbędnych w
pracy zarówno w formie wykładów, dwiczeo i zajęd warsztatowych
Warunki nauki:

wykłady i dwiczenia prowadzone technikami multimedialnymi
uzupełniane materiałami pomocniczymi do samodzielnej realizacji.

zagadnienia prawa pracy i ZUS wykładowcy prezentują w świetle
najnowszych przepisów prawnych i orzeczeo












zajęcia dokumentacji kadrowej i płac odbywają się w formie warsztatów
z praktycznym sporządzaniem dokumentów, druków, formularzy
stosowanych w zawodzie
tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane
i prezentowane w formie wykładu z licznymi przykładami. Niezależnie od tego
słuchacze otrzymują podane rozwiązania przykładów do samodzielnej
analizy.
w pracowni komputerowej realizacja naliczania wynagrodzeo i
prowadzenie działu kadrowo-płacowego w programie Symfonia Kadry i Płace.
Praca w Symfonii Kadry i Płace odbywa się na specjalnej szkoleniowej
bazie danych umożliwiającej wykonanie wszystkich zadao przewidzianych na
zajęciach.
Praca w programie płatnik w kadrach i płacach
W pracowni kadrowo-płacowej każdy uczestnik kursu ma do swojej
dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w narzędzia oferowane na
kursie.

