KADRY I PŁACE
z uwzględnieniem zmian 2015/2016
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Mazovia to skierowana do przedsiębiorców
oferta Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. Oferujemy
pomoc zarówno merytoryczną jak i praktyczną. Zapewniamy wysoce
wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i nasze wieloletnie doświadczenia w nauczaniu.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z ofertą szkolenia:
CEL:
Przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej aktualnych zmian
przepisach kadrowo-płacowych oraz tych, które wejdą w życie w roku
następnym.
ZARYS PROGRAMU:
1. Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2015/2016.
Nawiązywanie stosunku pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika
Umowy terminowe na nowych zasadach
Przepisy przejściowe związane z umowami terminowymNowe zasady
odbywania badań profilaktycznych
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Elektroniczne zwolnienie lekarskie
Rozwiązywanie umów o pracę
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w świetle przepisów prawa
pracy

2. Ubezpieczenia

Zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa
Dokumentacja ZUS.
3. Płace
Ogólne zasady naliczania wynagrodzeń
Rozliczanie wykonanych czynności w ramach umów
cywilnoprawnych
Naliczanie świadczeń chorobowych pracowników
Naliczanie świadczeń chorobowych dla ubezpieczonych
niebędących pracownikami
Wynagrodzenie za czas urlopu, rozliczenie ekwiwalentu
pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
Zasady obowiązujące przy nietypowych wypłatach pracowniczych
Odprawy, świadczenia z ZFŚS – zasady oskładkowania
i opodatkowania.
Informacje i deklaracje związane z przychodami pracowników oraz
osób niebędących pracownikami
ADRESACI:
pracownicy działów kadrowo-płacowych na wszystkich szczeblach,
zamierzających pogłębić swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje
zawodowe
kandydaci na stanowiska z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń
osoby zamierzające się przekwalifikować w kierunku kadr i płac
wszyscy, których zainteresowania są bliskie dziedzinie kadrowo-płacowej

TRENER:
Monika Bareja - trener kursów z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz z zakresu
obsługi programu finansowo - księgowego Symfonia FK, Kadry i Płace Symfonia,
Mała Księgowość Symfonia, Płatnik, Optima moduł kadrowo płacowy.
Powadzi zajęcia ze studentami w zakresie kadr i obsługi programów kadrowych,
ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych z obsługą programu Płatnik.
Księgowa Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Księgowa oraz Biura
Rachunkowego Mazovia w Siedlcach. Od 2009 roku – rozlicza projekty finansowane
z funduszu UE (EFS), prowadzi dokumentację rozliczeniową w zakresie pozyskanych
środków;
obsługi
kadrowo-płacowej
projektów;
opisywania,
weryfikacji
i księgowania dowodów księgowych; dokonywania płatności, przygotowywania
i sporządzania wniosków o płatność.
Ukończyła Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach, kierunek: Finanse
i bankowość; Specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.
TERMIN:

02 – 03.12. 2015r. w godz. 16:00 - 20:00.

CZAS TRWANIA: 2 dni x 4 godz.
KOSZT:

320 zł / osoba

MIEJSCE:

Collegium
Mazovia
Innowacyjna
Siedlce, ul. Sokołowska 161, Sala A3013

Szkoła

Wyższa,

CATERING:
kawa, herbata 3 rodzaje, soki, woda mineralna z miętą i cytryną,
kruche ciastka 3 rodzaje,

Z poważaniem
Agnieszka Pietrzak – CSK MAZOVIA
Przy COLLEGIUM MAZOVIA Innowacyjnej Szkole Wyższej

