
 

 

PAKIET SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC 

 

Usługę polecamy Klientom, którzy potrzebują specjalisty ds. kadr i płac w swoim biurze, w 

pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, a odpowiedzialność merytoryczną nad 

poprawnością wykonywanych obowiązków wolą scedować na ekspertów z dziedziny prawa 

pracy i ubezpieczeń społecznych. 

1. Specjalista ds. kadr i płac może świadczyć pracę w okresie nieobecności pracownika, 

który się zajmował sprawami pracowniczymi lub na stałe. 

2. Specjalista ds. kadr i płac może świadczyć pracę u Państwa w firmie raz w tygodniu. 

3. Specjalista ds. kadr i płac może wykonywać wszystkie lub niektóre obowiązki kadrowo-

płacowe w firmie. Może być jedyną osobą odpowiedzialną za kadry i płace w firmie lub 

być częścią zespołu. 

 

Zalety powierzenia zadań specjalisty ds. Kadr i płac 

1. Brak konieczności prowadzenia rozciągniętych w czasie i kosztownych rekrutacji. 

2. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia osoby o niskich kompetencjach i konieczności 

poszukiwania kolejnego kandydata. 

3. Możliwość zatrudnienia specjalisty „od zaraz”. 

4. Minimalizacja ryzyka związanego z absencją własnego pracownika. 

5. Przekazanie odpowiedzialności merytorycznej firmie zewnętrznej, przy pozostawieniu 

wewnątrz firmy stanowiska w strukturze organizacyjnej. 

6. Korzystanie z know-how kadrowo-płacowego, wynikającego z wieloletnich 

doświadczeń. 

7. Elastyczne dostosowanie rodzaju wykonywanych czynności do wewnętrznych potrzeb 

Klienta. 

 

Dlaczego warto skorzystać z w/w pakietu 

1. Nasz pracownik jest doświadczonym członkiem jednego z naszych działów – Działu 

Kadr. 

2. Może wykonywać pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, raz w 

tygodniu w siedzibie firmy klienta, a także w zależności od potrzeb naszego Klienta, po 

wcześniejszym uzgodnieniu. 

3. Może wykonywać pracę w siedzibie i pod kierownictwem Klienta lub w siedzibie 

Kancelarii Biegłych Rewidentów CDP Sp. z o.o. poprzez połączenie zdalne z 

programem kadrowo-płacowym i Płatnikiem Klienta. 

4. Obsługuje kilka z wymienionych programów kadrowo-płacowych: R2 Płatnik, 

Gratyfikant Insert, Aga PCBiznes, Symfonia Kadry i Płace. Inne oprogramowanie nie 

również nie stanowi przeszkody, może jednak wymagać krótkiego czasu na wdrożenie 

i zapoznanie się z jego specyfiką. 

 

Życzymy sukcesów w prowadzeniu działalności! 
 


