
Pytania na egzamin końcowy 

PS KADRY I PŁACE- PRAKTYKA STOSOWANA 
 

 

1 Obowiązkowe obciążenia płac z tytułu ZUS i US 

2 Podstawy naliczeń ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, podatku 

3 
Zbieg wykonywania umów a obowiązki wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych (przykłady) 

4 
Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzić regulamin pracy, najistotniejsze postanowienia w nim 

zawarte. 

5 
Zakłady pracy, w których mogą obowiązywać zakładowe układy zbiorowe pracy. Ich zawartość,  

sposób zmiany ich treści i możliwości wypowiedzenia. 

6 
Kiedy pracodawca ma obowiązek sporządzić regulamin wynagradzani, jakie są  najistotniejsze 

postanowienia w nim zawarte.  

7 Systemy czasu pracy, charakterystyka wybranego. 

8 Cel sporządzania kart ewidencji czasu pracy, wymagana  ich zawartość 

9 Zasady przy udzielaniu odpoczynku dobowego i odpoczynku tygodniowego. 

10 
Zasady przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego pracownikowi,  który podjął pracę po raz 

pierwszy. 

11 
Jakie okresy pracy oraz jej niewykonywania są zaliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar 

urlopu wypoczynkowego. 

12 

Kiedy pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika z pracy na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz 

udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Nowe zasady udzielania zwolnienia od pracy na 

dziecko w wieku do 14 lat.  
13 Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy obowiązujące u pracodawcy 

14 Dodatkowe umowy związane ze stosunkiem pracy 

15 Świadectwo pracy – zasady wydawania i treść 

16 Okresy, które chronią pracownika przed dokonaniem wypowiedzenia przez pracodawcę.  

17 Rozwiązanie z pracownikiem umowy  o pracę bez wypowiedzenia. 

18 
Trzy akty prawne regulujące obowiązki pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji 

pracowniczej. 

19 Poszczególne części akt osobowych  

20 Forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej  

21 

Obowiązki Pracodawcy w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej/rodzaje dokumentacji, 

okres przechowywania, uprawnienia pracowników, sankcje związane z niewykonaniem 

obowiązków Pracodawcy w tym zakresie  

22 
Definicja okresu płacowego w programie kadrowo-płacowym. Jaki i ile okresów płacowych można 

wprowadzić w danym miesiącu. 



23 Procedura zatrudnienia pracownika w programie kadrowo-placowym Symfonia. 

24 
Wymiar w jakim  może być zarejestrowany w systemie kadrowo-płacowym Symfonia urlop z tytułu 

opieki nad dzieckiem. 

25 Element kadrowy w programie kadrowo-płacowym 

26 
Wymień trzy sytuacje,  przewidziane przepisami prawa pracy, w których pracownik otrzymuje 

wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy 

27 
Składniki wynagrodzenia osobowego w rozróżnieniu na obligatoryjne i fakultatywne. Zastosowanie 

2 wybranych składników fakultatywnych na przykładzie wybranej firmy.  

28 
Wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy wypłacane pracownikowi odchodzącemu na 

emeryturę. 

29 Modele rozwoju funkcji personalnej  

30 Etapy procesu formułowania strategii ZZL 

31 Istota i rodzaje planów kadrowych  

32 Metody wykorzystywane w selekcji kandydatów  

 

 


