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CDK Progressio
kuźnia liderów i ekspertów.
Tu uzyskasz niezbędną wiedzę i narzędzia, umacniające
pozycję firmy na rynku i wzmacniające osobistą markę.
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Szkolenia otwarte

Kim jesteśmy?
Eksperci CDK Progressio to architekci biznesu, z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku szkoleniowym w Polsce
i na świecie. Dzięki doświadczeniu, współpracy z klientami z różnych branż, jak też dzięki własnym niestandardowym
pomysłom, oprcowujemy unikalne produkty i programy szkoleń.

250
Tyle szkoleń planujemy dla Państwa
w każdym kwartale

70
Ekspertów i prelegentów w stałej
współpracy
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P

rogressio
to
kuźnia
liderów
i ekspertów. Tu uzyskasz niezbędną
wiedzę i narzędzia, umacniające
pozycję firmy na rynku i wzmacniające
osobistą markę. Tworzymy rozwiązania
na poziomie podstawowym, poprzez
zaawansowane
rozwiązania
na
poziomie strategicznym, do projektów
rozwojowych dla całych działów
w firmach.

Masz pytania
telefon: 22 299 23 23
email: szkolenia@pcdk.pl

Podatki i rachunkowość

„Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy”. Na przekór tym słowom
Alberta Einsteina udowadniamy, że tematy podatkowe można dogłębnie poznać, chociaż czasami
próżno doszukiwać się w nich sensu.
Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń podatkowych
Akcyza i cło

VAT

Bilans

CIT

Ceny transferowe

Podatek u źródła

Środki trwałe

Faktura

PIT

Popularne tematy szkoleń
• Przegląd podatkowy - zmiany w VAT, PIT, CIT 2022
• VAT od podstaw
• Faktura VAT 2022 – Nowe przepisy, zasady fakturowania,
bieżące problemy
• VAT w obrocie międzynarodowym 2022
• Podatnik w obliczu Nowego Ładu od 2022 roku - jak
opanować nowe przepisy?
• Podatki 2022 – zmiany w VAT – Nowy Ład i faktury
ustrukturyzowane
• Podatek PIT w 2022 r. po zmianach wprowadzonych „Polskim
Ładem”
• Estoński CIT po zmianach w Nowym Ładzie
• CIT od podstaw - po nowelizacji ustaw podatkowych
• Podatek akcyzowy w 2022 r. - praktyka i orzecznictwo
z uwzględnieniem najnowszych i planowanych zmian
• Kurs dokumentacja cen transferowych i podmiotów
powiązanych według najnowszych wytycznych OECD i MF
• Zgłoszenia Intrastat w praktyce. Dokumentacja i deklaracje
od podstaw - Zmiany w przepisach Intrastat obowiązujące
od stycznia 2022 r.

3

Kadry i płace

Kadry, płace i HR to nasz konik. Pod ich kątem przygotowujemy poradnik dla przedsiębiorców
– miesięcznik Monitor CDK, jak również oddajemy do państwa dyspozycji długą listę szkoleń.
Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń
kadrowo-płacowych
Płace

•

•

Kadry

•
•

Czas pracy

•
•

PPK

•
•

JST
•

Cudzoziemcy
•
•

Prawo pracy
•

ZUS
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•

•

AKADEMIA KADR I PŁAC DLA POCZĄTKUJĄCYCH
z uwzględnieniem najnowszych zmian Nowego
Ładu
PŁACE OD PODSTAW 2022 z uwzględnieniem
najnowszych i proponowanych zmian
Nowy ład – rewolucja w kadrach i płacach
od 1 stycznia 2022r.
Prawo pracy 2022 – zmiany i najbardziej aktualne
problemy
Czas pracy, urlopy oraz dokumentacja pracownicza
w 2022
Rozliczanie nadgodzin od podstaw – praktyczne
warsztaty
Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń
związanych z chorobą i macierzyństwem
z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 1 stycznia 2022 r.
Rozliczenia z ZUS-em z uwzględnieniem
najnowszych zmian w ustawie zasiłkowej i ustawie
o systemie ubezpieczeń społecznych
Korekta listy płac, rozliczenia z ZUS i US z PPK
Praktyczne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
i zleceniobiorców z zastosowaniem przepisów
Polskiego Ładu
Praktyczne gospodarowanie środkami
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w 2022 r.
Kurs na specjalistę ds. legalizacji pobytu
cudzoziemców w Polsce - rewolucyjne zmiany
styczeń 2022
Akademia Compliance – system zarządzania
ryzykiem, compliance i Non-compliance, sygnaliści

Zawodowe

Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe to w dzisiejszych czasach niezbędny element rozwoju. Zmieniające się otoczenie informatyczne i nowe formy komunikowania się wymagają przyswojenia umiejętności z zakresu psychologii pracy czy zarządzania zespołem.
Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń zawodowych

Pierwsza pomoc

BHP

Reklama

•

Praktyczny copywriting + SEO - nauka pisania tekstów
marketingowych

•

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

•

Podstawy pracy w sieci - kurs przygotowujący do egzaminu ECDL BASE

•

Pierwsza Pomoc - Resuscytacja krążeniowo – oddechowa,
defibrylacja AED, postępowanie w przypadku zakrztuszeń u osób
dorosłych i dzieci oraz innych nagłych przypadkach

Marketing
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Ochrona środowiska

Szkolenia z ochrony środowiska obejmują tematykę związaną z całym zakresem środowiskowym.

Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń ochrony środowiska
KOBiZE

Magazynowanie odpadów

Baza danych odpadowych

Prawo wodne

•
•
•

Prawo leśne

•

•
•
•

•
•
•
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BDO

Ochrona środowiska w firmie
w pigułce w 2022 roku
Magazynowanie odpadów
od 1 stycznia 2022 roku
BDO – gospodarka odpadami
dla początkujących, kompendium
wiedzy
Raportowanie do krajowej bazy
o emisjach gazów cieplarnianych
i innych substancji (KOBIZE)
Sprawozdania za korzystanie ze
środowiska i KOBiZE
Nowe zasady uzyskiwania decyzji
środowiskowych w 2022 roku
Odpady budowlane, przemysłowe
- obowiązki branży budowlanej
wynikające z aktualnych
przepisów o ochronie środowiska
obowiązujące w 2022 roku
Prawo ochrony środowiska
Specjalista ds. ochrony środowiska
Gospodarka odpadami i BDO
w firmie

Finanse i controlling

Finanse i controlling

Szkolenia z zakresu: controlling, budżetowanie, tworzenie
strategii rozwoju biznesu, analiza
i optymalizacja procesów biznesowych, w tym szkolenia z: MS Excel, MS Word, Visual Basic – często
niezbędne do optymalizacji finansów, cash management czy cash flow.
Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń finansowo-controllingowych
Prognozowanie

Budżetowanie kosztów

Rachunkowość Zarządcza

•

Akademia Controllingu

•

Rachunkowość Zarządcza

•

Modelowanie finansowe dla
niefinansistów

•

Budżetowanie - Controlling Operacyjny

•

Analiza sprawozdań finansowych
i wskaźników ekonomicznych

•

Budżetowanie i Kontrola w Zarządzaniu
Projektami

•

Prognozowanie i analizy płynności
finansowej

Excel

Balanced Scorecard

SQL

Analiza
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Informatyka i technologia

Informatyka i technologia

W dobie rozwijającego się w błyskawicznym tempie rynku online, znajomość i praktyczna umiejętność
wykorzystania narzędzi informatycznych to niezbędny element utrzymania się na rynku i uzyskania
przewagi konkurencyjnej.
Co u nas znajdziesz?

Zakres szkoleń informatyczno-technologicznych
Adobe

ECDL

PHP

CSS

•

Joomla!, HTML, CSS
- podstawy tworzenia
stron www

•

Adobe Indesign szkolenie od podstaw

•

Podstawy pracy z
komputerem - kurs
przygotowujący do
egzaminu ECDL BASE

•

MS Excel – przygotowanie, import, analiza
i prezentacja danych
biznesowych, automatyzacja pracy
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HTML

.net

Joomla!

Visual Basic

Pozycjonowanie

Grafika komputerowa
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Szkolenia zamknięte

Jest to idealne rozwiązanie, jeżeli posiadają Państwo grupę osób, która chciałaby się przeszkolić
i zależy Państwu na indywidulanym terminie oraz miejscu szkolenia

Kiedy i dlaczego warto wybrać szkolenie zamknięte?
•

W przypadku szkoleń zamkniętych to klient decyduje jak dane szkolenie będzie wyglądało. To on
ustala również jak dużą grupę chce przeszkolić, z jakiego zakresu, w jakim wymiarze godzinowym,
terminie i miejscu.

•

Szkolenie zamknięte sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy do przeszkolenia jest grupa kilku lub
kilkunastu pracowników, a harmonogram ich pracy nie pozwala na udział w szkoleniu otwartym. To
idealne rozwiązanie również wtedy, gdy szkolenie dotyczy zakresu ściśle związanego ze specyfiką
zawodu.

Jakie są korzyści szkoleń zamkniętych? Odpowiedź jest prosta!
•

Indywidualna analiza potrzeb klienta

•

Program szkolenia ściśle podstosowany pod specyfikę firmy i branży

•

Możliwość przeszkolenia dużych grup pracowników w bardzo korzystnej cenie

•

Możliwość analizy faktycznych przypadków z życia firmy

•

Dowolność w wyborze miejsca, terminu i formy szkolenia oraz liczby uczestników biorących
w nim udział, a także możliwość organizacji szkolenia w formie zdalnej.

•

Możliwość zorganizowania szkoleń wyjazdowych: rozwój połączony z wypoczynkiem, integracja pracowników

W jaki sposób przygotowujemy program szkolenia?
1

2

3

4

5

Potrzeba
szkoleniowa

Zapytanie
o dane
szkolenie

Szukamy
idealnego
dla Państwa
trenera

Opracowanie
dedykowanego
programu przez
trenera

Ustalamy
szczegóły
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szkolenia
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Skonaktuj się z naszym ekspertem
Telefon stacjonarny
22 299 23 23

Filia Kraków
Rakowicka 10B/4
31-511 Kraków

Filia Warszawa
Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa

Filia Opole
ul. Ludwika Waryńskiego 2
45-047 Opole

Email
szkolenia@pcdk.pl

