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1. To musisz przeczytać
Czy można udzielić urlopu rodzicielskiego na dziecko urodzone w czasie urlopu wychowawczego? 4/4

Kierowanie pracowników na wstępne badania profilaktyczne - nowe zasady od 1 kwietnia 2015 r. 6/4

Nowe regulacje w sprawie badań lekarskich pracowników 8/5

Nowe uprawnienia do urlopów i zasiłków związanych z rodzicielstwem, w tym dla samotnych ojców 14/4

O ile od 1 stycznia 2016 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę? 19/8

Obiektywne przyczyny niestosowania limitów umów terminowych - stanowisko MPiPS 23/4

Odpis na ZFŚS na pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych - stanowisko MPiPS 11/4

Od przyszłego roku kolejne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem 17/4

Okresowa niepełnosprawność a limit umów na czas określony 21/6

PFRON refunduje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy składki emerytalno-rentowe również opłacone z uchybieniem terminu 19/5

Początek i czas trwania okresów wypowiedzenia umów o pracę - stanowisko MPiPS 19/4

Podróże służbowe kierowcy - stanowisko GIP 8/4

Przechowywanie danych w aktach osobowych pracowników - stanowisko GIODO 15/4

"Rozdrobnienie" urlopu wypoczynkowego - stanowisko resortu pracy 24/5

Sposób ustalenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do wypłacanego zasiłku - stanowisko MPiPS 3/4

Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy 20/4

Ustalenie limitu terminowego zatrudnienia oraz zakładowego stażu przy wypowiadaniu umów 21/4

Wprowadzenie regulacji ustawowej zwolnienia pracownika z obowiązku pracy w okresie wypowiedzenia 19/7

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na wszystkie dni pracy - stanowisko MPiPS 17/6

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Czy ZUS może uznać umowę zlecenia za umowę o pracę? 2/15

Czy ZUS zakwalifikuje jako umowę zlecenia cykl wykładów przeprowadzonych na podstawie umowy o dzieło? 21/12

Czy członek rady fundacji podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym? 18/15

Czy opłacić składki ZUS od premii wypłaconej za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego? 16/6

Czy oskładkować i opodatkować nagrody z okazji jubileuszu zakładu? 16/13

Czy oskładkować nagrodę jubileuszową wypłaconą pracownikowi przechodzącemu na rentę? 3/16

Czy oskładkować sfinansowane przez pracodawcę składki za pracownika? 24/6

Czy uczeń oraz student po 31 grudnia br. podlegają z umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym? 20/11

Czy umowa zlecenia wykonywana nieodpłatnie stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS? 19/12

Do 1 czerwca br. rolnik-przedsiębiorca powiadamia KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej 10/13

Do 2 lutego 2015 r. część płatników składek obowiązana jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA 2/4
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193268,czy-umowa-zlecenia-wykonywana-nieodplatnie-stanowi-tytul-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193268,czy-umowa-zlecenia-wykonywana-nieodplatnie-stanowi-tytul-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188231,do-1-czerwca-br-rolnik-przedsiebiorca-powiadamia-krus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188231,do-1-czerwca-br-rolnik-przedsiebiorca-powiadamia-krus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188231,do-1-czerwca-br-rolnik-przedsiebiorca-powiadamia-krus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3758,183948,do-2-lutego-2015-r-czesc-platnikow-skladek-obowiazana-jest.html?open=PDF
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Do 30 czerwca br. rolnik wykonujący zlecenie w ubiegłym roku może wnioskować o objęcie ubezpieczeniami w KRUS 12/13

Do 31 marca 2015 r. pracodawcy przekazują do ZUS informację o pracy szczególnej - ZUS ZSWA 6/13

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy 9/12

Dodatek stażowy wypłacany za okres przebywania pracownika na urlopie wychowawczym w podstawie składek ZUS 13/15

Dodatek uznaniowy wypłacany za okres choroby w podstawie wymiaru składek ZUS 17/16

Dofinansowanie do posiłków pracownika a składki ZUS 3/15

Dofinansowanie przez ZUS działań płatnika składki wypadkowej zmierzających do utrzymania zdolności pracowników do pracy 15/10

Dokumenty ubezpieczeniowe za pracownicę łączącą urlop rodzicielski z pracą w obniżonym wymiarze 17/11

Kiedy pakiety medyczne dla zleceniobiorców są wyłączone ze składek na ubezpieczenia? 13/14

Korekta wyższej od minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w razie choroby przedsiębiorcy 11/7

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych przekazanych do ZUS 8/16

Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności po 31 grudnia 2015 r. 22/11

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi osoby współpracującej podejmującej prowadzenie własnej firmy 19/10

Obliczanie składek emerytalno-rentowych za pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego 22/10

Obowiązek ubezpieczeń zleceniobiorcy wykonującego umowę za granicą 19/13

Obowiązkowe składki na FP i FGŚP w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w obniżonym wymiarze 9/11

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członka rady nadzorczej 23/15

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla członków rad nadzorczych 1/13

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z działalności w razie rozwiązania umowy o pracę w trakcie miesiąca 4/14

Od 1 grudnia br. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek również finansowanych przez ubezpieczonych 24/12

Od kiedy wspólnik spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom w ZUS? 21/11

Odraczanie terminu płatności i rozkładanie na raty należności składkowych 16/9

Odroczenie terminu płatności składek ZUS 7/10

Ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym 7/15

Okoliczności, w których nagroda jubileuszowa jest wyłączona z oskładkowania 11/12

Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika będącego wcześniej osobą bezrobotną 20/8
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4052,191087,aneks-do-umowy-o-prace-zmieniajacy-wysokosc-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4052,191087,aneks-do-umowy-o-prace-zmieniajacy-wysokosc-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187108,apteczki-i-punkty-pierwszej-pomocy-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187108,apteczki-i-punkty-pierwszej-pomocy-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187108,apteczki-i-punkty-pierwszej-pomocy-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193315,badania-i-pomiary-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193315,badania-i-pomiary-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193315,badania-i-pomiary-czynnikow-szkodliwych-dla-zdrowia.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3775.html
http://www.gofin.pl
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Badania lekarskie kierowców pojazdów do 3,5 tony 20/48

Badania psychotechniczne pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych 10/50

Badania widzenia zmierzchowego i zjawiska olśnienia pracowników kierujących pojazdami 14/52

Bezpieczeństwo pracy zatrudnionych na wysokości 5/52

Bieg wypowiedzenia umowy o pracę w czasie absencji chorobowej pracownika 3/32

Błędne wskazanie podstawy prawnej w piśmie pracodawcy rozwiązującym umowę o pracę 4/36

Brak obowiązku poddania się szczepieniom ochronnym przez pracownika 22/54

Brak obowiązku ponownego przyjęcia do pracy zwolnionych pracowników 11/33

Cofnięcie zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 11/29

Czas pracy i dyżuru kierowcy wykonującego przewóz w załodze 20/38

Czas pracy kierowcy wykonującego przewozy regularne osób na trasach do 50 km 6/37

Czas pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w podmiocie leczniczym 11/38

Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych pełniących dyżury medyczne 1/37

Czas pracy przy wiosennych pracach sezonowych 8/41

Czeki gotówkowe jako forma wypłaty wynagrodzenia 6/43

Czy do stażu wlicza się przerwę między zakończeniem służby przygotowawczej a powrotem do pracy? 24/48

Czy głównemu księgowemu przysługuje wynagrodzenie za pracę nadliczbową? 15/41

Czy jest dopuszczalna modyfikacja skierowania na badania profilaktyczne? 11/51

Czy jest dopuszczalne pobranie od pracowników odcisków linii papilarnych? 7/52

Czy jest możliwe obniżenie minimalnego wynagrodzenia w przypadku wadliwego wykonania pracy? 23/47

Czy kierownik budowy może pracować na podstawie umowy o dzieło? 19/37

Czy należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę nakładczą? 20/33

Czy pracodawca powinien informować urząd pracy o zatrudnieniu bezrobotnego? 1/53

Czy pracodawcy otrzymają z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, których niepełnosprawność powstała w czasie
zatrudnienia? 18/48

Czy pracownicy zatrudnieni na różnych zmianach mogą zamienić się na pory wykonywania pracy? 1/33

Czy pracownikowi przywróconemu do pracy przysługuje urlop wypoczynkowy? 11/47

Czy przejazd na lotnisko stanowi podróż służbową? 17/52

Czy udział dziecka w zajęciach przedszkolnych przerywa korzystanie z urlopu wychowawczego? 8/51

Czy umowę zawartą na czas nauki zawodu wlicza się do limitu umów na czas określony? 21/35

Czy urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny? 22/50

Czy wypłacić świadczenie urlopowe w przypadku wykorzystywania urlopu na przełomie lat? 4/52

Czy wypłata wynagrodzenia przed ustalonym terminem jest dopuszczalna? 12/41

Czy zaliczyć do stażu pracy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia? 22/52

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193692,badania-lekarskie-kierowcow-pojazdow-do-35-tony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193692,badania-lekarskie-kierowcow-pojazdow-do-35-tony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193692,badania-lekarskie-kierowcow-pojazdow-do-35-tony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188263,badania-psychotechniczne-pracownikow-wykorzystujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188263,badania-psychotechniczne-pracownikow-wykorzystujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3978,188263,badania-psychotechniczne-pracownikow-wykorzystujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4032,190433,badania-widzenia-zmierzchowego-i-zjawiska-olsnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4032,190433,badania-widzenia-zmierzchowego-i-zjawiska-olsnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4032,190433,badania-widzenia-zmierzchowego-i-zjawiska-olsnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3809,185757,bezpieczenstwo-pracy-zatrudnionych-na-wysokosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3809,185757,bezpieczenstwo-pracy-zatrudnionych-na-wysokosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3809,185757,bezpieczenstwo-pracy-zatrudnionych-na-wysokosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3777,184663,bieg-wypowiedzenia-umowy-o-prace-w-czasie-absencji-chorobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3777,184663,bieg-wypowiedzenia-umowy-o-prace-w-czasie-absencji-chorobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3777,184663,bieg-wypowiedzenia-umowy-o-prace-w-czasie-absencji-chorobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184957,bledne-wskazanie-podstawy-prawnej-w-pismie-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184957,bledne-wskazanie-podstawy-prawnej-w-pismie-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184957,bledne-wskazanie-podstawy-prawnej-w-pismie-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194821,brak-obowiazku-poddania-sie-szczepieniom-ochronnym-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194821,brak-obowiazku-poddania-sie-szczepieniom-ochronnym-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194821,brak-obowiazku-poddania-sie-szczepieniom-ochronnym-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189050,brak-obowiazku-ponownego-przyjecia-do-pracy-zwolnionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189050,brak-obowiazku-ponownego-przyjecia-do-pracy-zwolnionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189050,brak-obowiazku-ponownego-przyjecia-do-pracy-zwolnionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189047,cofniecie-zgody-na-rozwiazanie-umowy-za-porozumieniem-stron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189047,cofniecie-zgody-na-rozwiazanie-umowy-za-porozumieniem-stron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189047,cofniecie-zgody-na-rozwiazanie-umowy-za-porozumieniem-stron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193681,czas-pracy-i-dyzuru-kierowcy-wykonujacego-przewoz-w-zalodze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193681,czas-pracy-i-dyzuru-kierowcy-wykonujacego-przewoz-w-zalodze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193681,czas-pracy-i-dyzuru-kierowcy-wykonujacego-przewoz-w-zalodze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186089,czas-pracy-kierowcy-wykonujacego-przewozy-regularne-osob-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186089,czas-pracy-kierowcy-wykonujacego-przewozy-regularne-osob-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186089,czas-pracy-kierowcy-wykonujacego-przewozy-regularne-osob-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189054,czas-pracy-pracownika-niepelnosprawnego-zatrudnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189054,czas-pracy-pracownika-niepelnosprawnego-zatrudnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189054,czas-pracy-pracownika-niepelnosprawnego-zatrudnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183554,czas-pracy-pracownikow-podmiotow-leczniczych-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183554,czas-pracy-pracownikow-podmiotow-leczniczych-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183554,czas-pracy-pracownikow-podmiotow-leczniczych-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187092,czas-pracy-przy-wiosennych-pracach-sezonowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187092,czas-pracy-przy-wiosennych-pracach-sezonowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187092,czas-pracy-przy-wiosennych-pracach-sezonowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186094,czeki-gotowkowe-jako-forma-wyplaty-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186094,czeki-gotowkowe-jako-forma-wyplaty-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3816,186094,czeki-gotowkowe-jako-forma-wyplaty-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4170,195766,czy-do-stazu-wlicza-sie-przerwe-miedzy-zakonczeniem-sluzby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4170,195766,czy-do-stazu-wlicza-sie-przerwe-miedzy-zakonczeniem-sluzby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4170,195766,czy-do-stazu-wlicza-sie-przerwe-miedzy-zakonczeniem-sluzby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4052,191098,czy-glownemu-ksiegowemu-przysluguje-wynagrodzenie-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4052,191098,czy-glownemu-ksiegowemu-przysluguje-wynagrodzenie-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4052,191098,czy-glownemu-ksiegowemu-przysluguje-wynagrodzenie-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189067,czy-jest-dopuszczalna-modyfikacja-skierowania-na-badania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189067,czy-jest-dopuszczalna-modyfikacja-skierowania-na-badania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189067,czy-jest-dopuszczalna-modyfikacja-skierowania-na-badania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3942,186857,czy-jest-dopuszczalne-pobranie-od-pracownikow-odciskow-linii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3942,186857,czy-jest-dopuszczalne-pobranie-od-pracownikow-odciskow-linii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3942,186857,czy-jest-dopuszczalne-pobranie-od-pracownikow-odciskow-linii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4161,195338,czy-jest-mozliwe-obnizenie-minimalnego-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4161,195338,czy-jest-mozliwe-obnizenie-minimalnego-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4161,195338,czy-jest-mozliwe-obnizenie-minimalnego-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193294,czy-kierownik-budowy-moze-pracowac-na-podstawie-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193294,czy-kierownik-budowy-moze-pracowac-na-podstawie-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4102,193294,czy-kierownik-budowy-moze-pracowac-na-podstawie-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193677,czy-nalezy-wskazac-przyczyne-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193677,czy-nalezy-wskazac-przyczyne-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4110,193677,czy-nalezy-wskazac-przyczyne-wypowiedzenia-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183567,czy-pracodawca-powinien-informowac-urzad-pracy-o-zatrudnieniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183567,czy-pracodawca-powinien-informowac-urzad-pracy-o-zatrudnieniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183567,czy-pracodawca-powinien-informowac-urzad-pracy-o-zatrudnieniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4085,192625,czy-pracodawcy-otrzymaja-z-pfron-dofinansowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4085,192625,czy-pracodawcy-otrzymaja-z-pfron-dofinansowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4085,192625,czy-pracodawcy-otrzymaja-z-pfron-dofinansowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4085,192625,czy-pracodawcy-otrzymaja-z-pfron-dofinansowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183551,czy-pracownicy-zatrudnieni-na-roznych-zmianach-moga-zamienic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183551,czy-pracownicy-zatrudnieni-na-roznych-zmianach-moga-zamienic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3755,183551,czy-pracownicy-zatrudnieni-na-roznych-zmianach-moga-zamienic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189062,czy-pracownikowi-przywroconemu-do-pracy-przysluguje-urlop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189062,czy-pracownikowi-przywroconemu-do-pracy-przysluguje-urlop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4000,189062,czy-pracownikowi-przywroconemu-do-pracy-przysluguje-urlop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4077,192185,czy-przejazd-na-lotnisko-stanowi-podroz-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4077,192185,czy-przejazd-na-lotnisko-stanowi-podroz-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4077,192185,czy-przejazd-na-lotnisko-stanowi-podroz-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187101,czy-udzial-dziecka-w-zajeciach-przedszkolnych-przerywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187101,czy-udzial-dziecka-w-zajeciach-przedszkolnych-przerywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3953,187101,czy-udzial-dziecka-w-zajeciach-przedszkolnych-przerywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4123,194347,czy-umowe-zawarta-na-czas-nauki-zawodu-wlicza-sie-do-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4123,194347,czy-umowe-zawarta-na-czas-nauki-zawodu-wlicza-sie-do-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4123,194347,czy-umowe-zawarta-na-czas-nauki-zawodu-wlicza-sie-do-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194815,czy-urlop-wypoczynkowy-przysluguje-nauczycielowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194815,czy-urlop-wypoczynkowy-przysluguje-nauczycielowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194815,czy-urlop-wypoczynkowy-przysluguje-nauczycielowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184973,czy-wyplacic-swiadczenie-urlopowe-w-przypadku-wykorzystywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184973,czy-wyplacic-swiadczenie-urlopowe-w-przypadku-wykorzystywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3787,184973,czy-wyplacic-swiadczenie-urlopowe-w-przypadku-wykorzystywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4005,189212,czy-wyplata-wynagrodzenia-przed-ustalonym-terminem-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4005,189212,czy-wyplata-wynagrodzenia-przed-ustalonym-terminem-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4005,189212,czy-wyplata-wynagrodzenia-przed-ustalonym-terminem-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194818,czy-zaliczyc-do-stazu-pracy-okres-pobierania-zasilku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194818,czy-zaliczyc-do-stazu-pracy-okres-pobierania-zasilku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4144,194818,czy-zaliczyc-do-stazu-pracy-okres-pobierania-zasilku.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3775.html
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Dieta za czas przerwy w wykonywaniu zadania w zagranicznej podróży służbowej 6/42

Do 30 września br. pracodawcy mają czas na zasilenie rachunku ZFŚS 18/47

Dobór systemu czasu pracy do potrzeb zakładu 21/40

Dodatek wyrównawczy dla pracownicy w ciąży przeniesionej do innej pracy 10/39

Dodatkowa praca w dniu wolnym udzielonym za niedzielę 3/36
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