
Poznaj ofertę szkoleń 
„Jesień z VULCANEM” i zdobądź 

kompetencje przyszłości!

Płace, Kadry, Finanse VULCAN

Więcej informacji oraz zapisy > 71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl
Centrum Obsługi Klienta VULCAN

Szkolenia skierowane są do placówek, które:

 używają aplikacji finansowo-kadrowych firmy VULCAN w codziennej pracy,

 chcą lepiej i efektywniej wykorzystać aplikacje w swojej placówce,

 potrzebują wsparcia lub chciałyby odświeżyć wiedzę w danym obszarze tematycznym,

 skupiają się na przygotowaniu komfortowych i efektywnych warunków pracy 
dla pracowników.

https://www.vulcan.edu.pl/szkoleniaw/szkolenia-z-programow-place-kadry-i-finanse-vulcan-30


Obsługa obszarów finansowych i kadrowo- 
-płacowych za pomocą programów chmurowych  
to niewątpliwie rozwiązanie przyszłości, które  
zdobywa coraz większą popularność. 

Chcemy umożliwić Państwu komfortowe i pełne 
wykorzystanie naszych systemów, dlatego  
przygotowaliśmy cykl szkoleń, które pozwolą  
lepiej poznać aplikację i pomogą w wykonywaniu 
codziennych obowiązków. 

Szkolenia skierowane są do osób odpowiedzialnych 
za obszary finansowe, płacowe lub kadrowe  
w placówkach oświatowych, centrach usług 
wspólnych czy jednostkach samorządu  
terytorialnego. 

Szkolenia realizowane przez firmę VULCAN to:

wykwalifikowana i doświadczona kadra  
trenerska, mająca wieloletnie doświadczenie 
w pracy z klientami z całej Polski,

wysoka jakość realizowanych działań  
– system zarządzania jakością jest zgodny  
z normą PN-EN ISO 9001:2015-10,

szkolenia realizowane przez akredytowaną 
placówkę – Ośrodek Doskonalenia Kadry 
Kierowniczej Oświaty VULCAN,

sprawdzone programy szkoleniowe,  
dodatkowe materiały szkoleniowe po 
spotkaniu i certyfikaty dla uczestników.

71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl
Centrum Obsługi Klienta VULCAN

Więcej informacji oraz zapisy >

https://www.vulcan.edu.pl/szkoleniaw/szkolenia-z-programow-place-kadry-i-finanse-vulcan-30


Tematy szkoleń z aplikacji Płace, Kadry, Finanse VULCAN w 2020 r. 

               

Obszar finansowy Obszar płacowo-kadrowy

Szkolenia 
miesiąca

Środki trwałe VULCAN. Poznanie 
podstawowych funkcji modułu systemu

Finanse VULCAN

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówkach 
oświatowych – szkolenie dla użytkowników 

Płac VULCAN i Kadr VULCAN

Nowy plik JPK_VAT (JPK_V7M) – zmiany  
w sposobie pracy i generowania poprawnych 

informacji

Płace VULCAN. Analiza danych  
z wykorzystaniem Nadzoru płacowego

Szkolenia 
dodatkowe

Finanse VULCAN. Wprowadzanie dokumentów
sprzedaży, zakupu i tworzenie zestawień Płace VULCAN. Rozliczanie i korekta absencji 

Finanse VULCAN. Warsztaty doskonalące
Jednorazowy dodatek uzupełniający. 

Doskonalenie dla pracowników naliczających 
wynagrodzenia

Zobacz pełną ofertę szkoleń z aplikacji Płace, Kadry i Finanse VULCAN w 2020 r. 

Październik

Obszar finansowy Obszar płacowo-kadrowy

Szkolenia 
miesiąca

Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań
finansowych 

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówkach
oświatowych – szkolenie dla użytkowników

Płac VULCAN i Kadr VULCAN 

Finanse VULCAN. Mechanizm podzielonej
płatności (split payment) oraz ewidencja VAT

Płace VULCAN. ZFŚS oraz rozliczanie
emerytów

Szkolenia 
dodatkowe

Finanse VULCAN. Korzystanie z zestawień 
w ramach kontroli bieżącej

Płace VULCAN. Samokontrola płacowa,
przykłady zestawień i szablonów

usprawniających codzienną pracę z aplikacją

                
   

Listopad

https://www.vulcan.edu.pl/szkoleniaw/szkolenia-z-programow-place-kadry-i-finanse-vulcan-30


                
   

Obszar finansowy Obszar płacowo-kadrowy

Szkolenia 
miesiąca

Zamykanie roku i tworzenie sprawozdań
finansowych

Pracownicze Plany Kapitałowe w placówkach
oświatowych – szkolenie dla użytkowników

Płac VULCAN i Kadr VULCAN

Finanse VULCAN – dokumenty źródłowe,
kontrola i regulacja rozrachunków

Płace VULCAN. Formularze PIT, trzynastka
oraz inne operacje sporadyczne

Szkolenia 
dodatkowe

Finanse VULCAN. 
Warsztaty doskonalące

Płace VULCAN. Rozliczanie 
i korekta absencji 

Tematy szkoleń z aplikacji Płace, Kadry, Finanse VULCAN w 2020 r. 

Zobacz pełną ofertę szkoleń z aplikacji Płace, Kadry i Finanse VULCAN w 2020 r. 

Grudzień

https://www.vulcan.edu.pl/szkoleniaw/szkolenia-z-programow-place-kadry-i-finanse-vulcan-30


Wszystkie szkolenia prowadzimy zdalnie, dzięki czemu:

 dbamy o bezpieczeństwo,
 możemy się z Państwem swobodnie komunikować, korzystając 

z profesjonalnego narzędzia do prowadzenia szkoleń online,
 możemy zaproponować Państwu korzystną cenę jednostkową 

szkolenia z uwagi na brak kosztów szkoleń stacjonarnych,
 w przypadku braku czasu podczas szkolenia odpowiadamy 

na Państwa pytania mailowo – są one na bieżąco zapisywane.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo kompleksowo 
rozpisane propozycje szkoleń.

71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl
Centrum Obsługi Klienta VULCAN

Więcej informacji oraz zapisy >

https://www.vulcan.edu.pl/szkoleniaw/szkolenia-z-programow-place-kadry-i-finanse-vulcan-30


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Nowy plik JPK_VAT  
(JPK_V7M) – zmiany  
w sposobie pracy 
i generowania  
poprawnych informacji

Środki trwałe VULCAN. 
Poznanie podstawowych 
funkcji modułu systemu 
Finanse VULCAN

Podczas szkolenia m.in.:

 poznasz podstawy prawne związane z JPK_V7M,

 dowiesz się, jak wygenerować poprawny plik 
JPK_V7M w programie Finanse VULCAN,

 zdobędziesz umiejętności ewidencjonowania 
zdarzeń gospodarczych związanych z VAT  
należnym i naliczonym,

 poznasz szablony ułatwiające codzienną pracę  
z aplikacją.

Październik     Tematy miesiąca / Finanse VULCAN

Termin szkolenia: 12.10.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 100 zł/os.
Zapisz się >

Termin szkolenia: 19.10.2020 r.

Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Koszt: 250 zł/os.
Zapisz się >

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak przygotować moduł Środki 
trwałe VULCAN do pracy,

 poznasz możliwości personalizacji aplikacji,

 nauczysz się rejestrować zakup nowego 
oraz istniejącego środka trwałego w kartotece,

 zdobędziesz umiejętności przypisywania  
środkom trwałym operacji specjalnych, takich 
jak naliczanie amortyzacji (w tym zbiorczo), 
wprowadzenie odwrócenia naliczania raty  
amortyzacji,

 dowiesz się, jak tworzyć zestawienia środków 
trwałych.Poznaj program szkolenia >

Poznaj program szkolenia >

https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2120/26/32126
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2120/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2120/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2282/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2282/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2282/30/33562


Podczas szkolenia m.in.:

 poznasz szczegółowe zagadnienia dotyczące  
prowadzenia rozrachunków i regulacji,

 dowiesz się, jak wprowadzać różne rodzaje  
dokumentów do aplikacji,

 poznasz mechanizmy ułatwiające pracę  
z aplikacją,

 dowiesz się, jak sporządzać zestawienia  
i analizować dostępne dane,

 zgłębisz wiedzę dotyczącą definiowania raportów 
budżetowych i sprawozdań finansowych,

 zgłębisz wiedzę dotyczącą księgowania dokumentów  
i zamykania okresów sprawozdawczych,

 zapoznasz się z nowymi funkcjami w aplikacji.

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.plCentrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Finanse VULCAN.  
Wprowadzanie  
dokumentów sprzedaży, 
zakupu i tworzenie  
zestawień

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, w jaki sposób wprowadzić dokument 
sprzedaży,

 dowiesz się, w jaki sposób wprowadzić 
dokument zakupu,

 nauczysz się tworzyć dokumenty księgowe  
z wprowadzonych dokumentów (sprzedaży  
i zakupu),

 zdobędziesz umiejętności tworzenia zestawień 
z dokumentów źródłowych (sprzedaży i zakupu),

 nauczysz się wprowadzać dokumenty  
do rejestru VAT.

Październik     Dodatkowa propozycja szkoleń / Finanse VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Termin szkolenia: 19.10.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >

Finanse VULCAN.  
Warsztaty doskonalące

Poznaj program szkolenia > Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 21.10.2020 r. 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne    

Koszt: 200 zł/os.
Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/1941/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/1941/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/1941/26/33665
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2244/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2244/26/33716
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2244/0


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe 
w placówkach oświatowych – 
szkolenie dla użytkowników Płac  
VULCAN i Kadr VULCAN

Płace VULCAN. Analiza 
danych z wykorzystaniem 
Nadzoru płacowego

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak dokonać wyboru instytucji  
finansowej zarządzającej PPK,

 nauczysz się sporządzać niezbędną  
dokumentację,

 dowiesz się, jak zakwalifikować pracownika  
do programu PPK,

 poznasz zasady pobierania wpłat i odprowadzania 
ich do instytucji finansowej,

 dowiesz się, jak pobrać i odprowadzić podatek  
od wpłat do PPK,

 nauczysz się sporządzać korekty wynagrodzenia 
w przypadku rezygnacji pracownika z programu 
lub przystąpienia pracownika do programu w 
trakcie miesiąca,

 nauczysz się obsługiwać proces PPK za pomocą 
aplikacji Płace i Kadry VULCAN.

Październik     Tematy miesiąca / Płace, Kadry VULCAN

Termin szkolenia: 13.10.2020 r. 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne    

Koszt: 250 zł/os.
Zapisz się >

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak przygotowywać zestawienia  
płacowe dla wielu jednostek,

 nauczysz się tworzyć sprawozdania z umów  
i sprawozdania dla GUS,

 dowiesz się, jak modyfikować zbiorcze  
zestawienia konfigurowalne, wykorzystując m.in. 
mechanizm tabel przestawnych,

 nauczysz się korzystać ze zbiorczych zestawień 
predefiniowanych.

Poznaj program szkolenia >

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 15.10.2020 r.

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 100 zł/os.
Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2295/26/33590
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2280/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2280/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2280/30/33563


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak weryfikować poprawność danych 
w Płacach VULCAN przed ich eksportem do aplikacji 
Artykuł30,

 nauczysz się dokonywać analizy danych  
dotyczących wydatków za pomocą zestawień 
kontrolnych,

 dowiesz się, jak przygotować dane do eksportu  
w przypadku niekompletnej bazy z danego roku 
sprawozdawczego,

 zdobędziesz umiejętności przygotowywania  
raportów kontrolnych na potrzeby RIO.

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.plCentrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Płace VULCAN.  
Rozliczanie i korekta  
absencji

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak rejestrować różnego rodzaju  
absencje,

 nauczysz się importować elektroniczne zwolnienia 
lekarskie,

 dowiesz się, jak korygować niepoprawnie rozliczone 
absencje,

 poznasz zasady rozliczania absencji oraz korekty 
absencji na listach płac,

 dowiesz się, jak przygotować raport korygujący  
do Płatnika.

Październik     Dodatkowa propozycja szkoleń / Płace, Kadry VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Termin szkolenia: 21.10.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >

Jednorazowy dodatek  
uzupełniający. Doskonalenie 
dla pracowników naliczających 
wynagrodzenia

Poznaj program szkolenia >

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 19.10.2020 r. 

Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Koszt: 200 zł/os.
Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2143/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2143/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2143/26/33671
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2278/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2278/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2278/26/33674


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Zamykanie roku  
i tworzenie sprawozdań 
finansowych

Finanse VULCAN.  
Mechanizm podzielonej 
płatności (split payment) 
oraz ewidencja VAT

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak wykonać czynności kontrolne 
przed zamknięciem roku obrachunkowego,

 nauczysz się definiować automatyczne 
sporządzanie sprawozdań finansowych,

 dowiesz się, jak sporządzić bilans oraz pozostałe 
sprawozdania finansowe,

 dowiesz się, jak księgować dokumenty oraz  
zamykać okresy sprawozdawcze,

 nauczysz się generować automatyczny BO 
na kolejny rok obrachunkowy.

Listopad     Tematy miesiąca / Finanse VULCAN

Termin szkolenia (część I): 13.11.2020 r. 
Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Termin szkolenia (część II): 20.11.2020 r.
Czas trwania: 3h dydaktyczne
Koszt: 350 zł/os. Zapisz się >

Podczas szkolenia m.in.:

 nauczysz się definiować typy księgowań dla  
dokumentów sprzedaży i zakupu realizowanych 
w trybie płatności podzielonej,

 nauczysz się przygotowywać i eksportować 
paczki przelewów w trybie płatności podzielonej 
oraz w trybie zwykłym,

 dowiesz się, jak prowadzić ewidencję VAT  
sprzedaży i zakupu w programie Finanse  
VULCAN.

Poznaj program szkolenia >

Poznaj program szkolenia >
W trosce o wysoką jakość szkolenia i efektywne 
przekazanie wiedzy jego uczestnikom, spotkanie
zostanie podzielone na dwie części.

Termin szkolenia: 20.11.2020 r.

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2119/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2119/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2119/26/33714
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2123/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2123/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2123/26/33713


Finanse VULCAN. Korzystanie 
z zestawień w ramach
kontroli bieżącej

Podczas szkolenia:

 nauczysz się korzystać z zestawień księgowych 
i rozrachunkowych,

 dowiesz się, jak kontrolować rozrachunki  
i obroty na kontach,

 nauczysz się tworzyć i zapisywać przydatne 
szablony zestawień usprawniające codzienną 
pracę.

Termin szkolenia: 19.11.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne   

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >

Listopad     Dodatkowa propozycja szkoleń / Finanse VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Poznaj program szkolenia >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2122/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2122/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2122/26/33666


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe 
w placówkach oświatowych – 
szkolenie dla użytkowników Płac 
VULCAN i Kadr VULCAN

Płace VULCAN. ZFŚS oraz 
rozliczanie emerytów

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak dokonać wyboru instytucji  
finansowej zarządzającej PPK,

 nauczysz się sporządzać niezbędną dokumentację,

 dowiesz się, jak zakwalifikować pracownika  
do programu w PPK,

 poznasz zasady pobierania wpłat i odprowadzania 
ich do instytucji finansowej,

 dowiesz się, jak pobrać i odprowadzić podatek  
od wpłat do PPK,

 nauczysz się sporządzać korekty wynagrodzenia 
w przypadku rezygnacji pracownika z programu 
lub przystąpienia pracownika do programu  
w trakcie miesiąca,

 nauczysz się obsługiwać proces PPK za pomocą 
aplikacji Płace i Kadry VULCAN.

Listopad     Tematy miesiąca / Płace, Kadry VULCAN

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak tworzyć podstawowy  
i uznaniowy odpis na ZFŚS,

 nauczysz się rejestrować umowy emerytów  
na potrzeby rozliczania świadczeń z ZFŚS,

 nauczysz się wypłacać pracownikom i emerytom 
świadczenia finansowane z ZFŚS,

 dowiesz się, jak przygotowywać wydruki  
związane z rozliczaniem świadczeń z ZFŚS.

Poznaj program szkolenia >

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 16.11.2020 r.

Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Koszt: 200 zł/os.
Zapisz się >

Termin szkolenia: 18.11.2020 r. 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne   

Koszt: 250 zł/os. Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2295/26/33591
http://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2281/0/0/0
http://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2281/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2281/30/33565


Płace VULCAN. Samokontrola 
płacowa, przykłady  
zestawień i szablonów 
usprawniających codzienną 
pracę z aplikacją

Podczas szkolenia:

 dowiesz się, jak korzystać z operacji bieżących 
podczas modyfikacji danych płacowych,

 nauczysz się przygotowywać różnego rodzaju 
zestawienia płacowe,

 nauczysz się korzystać z szablonów dla  
powtarzalnych zestawień,

 dowiesz się, jak modyfikować zestawienia,  
wykorzystując m.in. mechanizm tabel  
przestawnych.

Termin szkolenia: 20.11.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne   

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >

Listopad     Dodatkowa propozycja szkoleń / Płace, Kadry VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Poznaj program szkolenia >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2146/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2146/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2146/26/33672


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Zamykanie roku  
i tworzenie sprawozdań 
finansowych

Finanse VULCAN  
– dokumenty źródłowe, 
kontrola i regulacja  
rozrachunków

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak wykonać czynności kontrolne 
przed zamknięciem roku obrachunkowego,

 nauczysz się definiować automatyczne  
sporządzanie sprawozdań finansowych,

 dowiesz się, jak sporządzić bilans oraz pozostałe 
sprawozdania finansowe,

 dowiesz się, jak księgować dokumenty 
oraz zamykać okresy sprawozdawcze,

 nauczysz się generować automatyczny  
BO na kolejny rok obrachunkowy.

Grudzień Tematy miesiąca / Finanse VULCAN

Podczas szkolenia m.in.:

 nauczysz się regulować rozrachunki wynikające  
z korekt dokumentów sprzedaży/zakupu,

 dowiesz się, jak rozliczać nadpłaty należności 
i zobowiązań,

 nauczysz się korzystać ze zwrotów w wyciągu 
bankowym,

 dowiesz się, jak regulować rozrachunki ZUS,

 nauczysz się korzystać z mechanizmu kontroli 
danych w zakresie regulacji rozrachunków.

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 16.12.2020 r.

Czas trwania: 2 h dydaktyczne    

Koszt: 150 zł/os.
Zapisz się >Termin szkolenia (część I): 11.12.2020 r. 

Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Termin szkolenia (część II): 16.12.2020 r.
Czas trwania: 3h dydaktyczne
Koszt: 350 zł/os. Zapisz się >

Poznaj program szkolenia >

W trosce o wysoką jakość szkolenia i efektywne 
przekazanie wiedzy jego uczestnikom, spotkanie
zostanie podzielone na dwie części.

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2119/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2119/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2119/26/33715
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2121/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2121/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2121/26/33668


Finanse VULCAN.  
Warsztaty doskonalące

Podczas szkolenia:

 poznasz szczegółowe zagadnienia dotyczące 
prowadzenia rozrachunków i regulacji,

 dowiesz się, jak wprowadzać różne rodzaje  
dokumentów do aplikacji,

 poznasz mechanizmy ułatwiające pracę  
z aplikacją,

 dowiesz się, jak sporządzać zestawienia  
i analizować dostępne dane,

 zgłębisz wiedzę dotyczącą definiowania raportów 
budżetowych i sprawozdań finansowych,

 zgłębisz wiedzę dotyczącą księgowania  
dokumentów i zamykania okresów  
sprawozdawczych,

 zapoznasz się z nowymi funkcjami w aplikacji.

Termin szkolenia: 14.12.2020 r. 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne   

Koszt: 200 zł/os.
Zapisz się >

Grudzień    Dodatkowa propozycja szkoleń / Finanse VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Poznaj program szkolenia >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2244/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2244/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2244/26/33717


Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe 
w placówkach oświatowych – 
szkolenie dla użytkowników Płac  
VULCAN i Kadr VULCAN

Płace VULCAN. Formularze 
PIT, trzynastka oraz inne 
operacje sporadyczne

Podczas szkolenia m.in.:

 dowiesz się, jak dokonać wyboru instytucji  
finansowej zarządzającej PPK,

 nauczysz się sporządzać niezbędną dokumentację,

 dowiesz się, jak zakwalifikować pracownika  
do programu PPK,

 poznasz zasady pobierania wpłat i odprowadzania 
ich do instytucji finansowej,

 dowiesz się, jak pobrać i odprowadzić podatek 
od wpłat do PPK,

 nauczysz się sporządzać korekty wynagrodzenia 
w przypadku rezygnacji pracownika z programu 
lub przystąpienia pracownika do programu  
w trakcie miesiąca,

 nauczysz się obsługiwać proces PPK za pomocą 
aplikacji Płace i Kadry VULCAN.

Grudzień Tematy miesiąca / Płace, Kadry VULCAN

Podczas szkolenia m.in.:

 nauczysz się przygotowywać i eksportować  
formularze PIT,

 nauczysz się przygotowywać wypłatę  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

 dowiesz się, jak stosować ograniczenia składek 
emerytalno-rentowych,

 nauczysz się naliczać ekwiwalent za urlop,

 nauczysz się naliczać nagrody jubileuszowe.

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 14.12.2020 r.

Czas trwania: 3 h dydaktyczne    

Koszt: 200 zł/os.
Zapisz się >

Poznaj program szkolenia >

Termin szkolenia: 14.12.2020 r. 

Czas trwania: 4 h dydaktyczne   

Koszt: 250 zł/os. Zapisz się >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2295/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2295/26/33592
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2279/0/0/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2279/0/0/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2279/30/33621


Płace VULCAN. Rozliczanie  
i korekta absencji

Podczas szkolenia:

 dowiesz się, jak rejestrować różnego rodzaju 
absencje,

 nauczysz się importować elektroniczne  
zwolnienia lekarskie,

 dowiesz się, jak korygować niepoprawnie 
rozliczone absencje,

 poznasz zasady rozliczania absencji oraz 
korekty absencji na listach płac,

 dowiesz się, jak przygotować raport korygujący 
do Płatnika.

Termin szkolenia: 16.12.2020 r. 

Czas trwania: 2 h dydaktyczne   

Koszt: 150 zł/os. Zapisz się >

Grudzień    Dodatkowa propozycja szkoleń / Płace, Kadry VULCAN

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

Poznaj program szkolenia >

https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2143/0
https://www.vulcan.edu.pl/szkolenia/typ/2143/0
https://www.szkolenia.vulcan.edu.pl/szkolenia.php/addZgloszeniaBPClient/2143/26/33673


Konsultacje zdalne z trenerami firmy VULCAN >

Oferta szkoleń z aplikacji UONET+ > 

Oferta szkoleń dla JST, podległych im JO  
oraz CUW-ów i wydziałów finansowych >

Zapraszamy do zapoznania
się z naszą pełną ofertą szkoleń:

Centrum Obsługi Klienta VULCAN     71 757 29 29         cok@vulcan.edu.pl

www.vulcan.edu.pl

https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/Ulotka TOP 10 dla JST i CUW.pdf
https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/szkolenia_uonet.pdf
https://www.vulcan.edu.pl/aktualnosci/konsultacje-zdalne-449

