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1. To musisz przeczytać
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia 1/5

Godzinowe wykorzystywanie zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat przez nauczyciela - stanowisko MEN 10/5

Informacja INF-U dla każdego nabywcy spełniającego określone warunki, także gdy nie korzysta z ulgi we wpłatach na PFRON 23/4

Metoda dopełniania podstawy ekwiwalentowej - stanowisko resortu pracy 17/6

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia/o świadczenie usług dopiero od 1 stycznia 2017 r. 18/4

Obliczanie współczynnika do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - stanowisko resortu pracy 4/4

Obliczenie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego należnego za część miesiąca - wyjaśnienie ZUS 10/6

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik uzyskuje przychody nieoskładkowane - stanowisko ZUS 22/4

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, gdy pracownik uzyskuje wynagrodzenie za pracę i zasiłek -
stanowisko ZUS 14/4

Od 1 lipca br. dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników, których niepełnosprawność powstała w czasie zatrudnienia 13/4

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia/o świadczenie usług 24/5

Od 1 września br. - potwierdzenie warunków umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy 17/4

Ogłoszono minimalną stawkę godzinową z tytułu wykonywania umowy zlecenia/o świadczenie usług obowiązującą w 2017 r. 20/5

Podmiot uprawniony do prowadzenia wstępnego szkolenia z zakresu bhp - stanowisko resortu pracy 20/4

Podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku do kwoty najniższej po zmianie etatu w trakcie choroby - stanowisko ZUS 15/4

Postępowanie pracodawcy, gdy choroba pracownika przypada na dzień wolny udzielony m.in. za pracę dodatkową - stanowisko
MRPiPS 16/4

Potrącenia egzekucyjne z zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia wypadkowego - stanowisko ZUS 1/5

Pracodawco, zatrudniłeś pracownika na czas określony przed 22 lutego br. - pamiętaj o aktualizacji informacji o warunkach
zatrudnienia 17/4

Pracodawco - czas uzupełnić umowy terminowe wyłączone z limitów o cel lub przyczyny ich zawarcia 10/4

Przedłużenie umowy do dnia porodu w kontekście limitów umów na czas określony - stanowisko MRPiPS 15/5

Roboty publiczne i prace interwencyjne poza limitem umów na czas określony - stanowisko MRPiPS 10/5

Rozliczenia składkowo-podatkowe za grudzień br. - bez zmian 24/8

Stanowiska MRPiPS w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników/zleceniobiorców 21/4

Terminowe poniesienie kosztów płacy warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych - stanowisko
MRPiPS 22/5

Ustalanie okresu urlopu wychowawczego - stanowisko MRPiPS 13/6

Ustalenie limitu czasowego zatrudnienia na czas określony - stanowisko MRPiPS 5/4

Uzupełnienie treści umowy terminowej o przyczynę niestosowania limitów - stanowisko resortu pracy 1/4

Wyjaśnienia MRPiPS w sprawie wykonywania pracy w okresie urlopu rodzicielskiego 9/4

Wyjaśnienia MRPiPS w sprawie zmian do Kodeksu pracy 7/4

Wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego po przerwie - stanowisko MRPiPS 6/4
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Wymiar zwolnienia na dziecko do 14 lat po zmianie etatu oraz w razie objęcia pracownika obniżonymi normami 23/5

Wypłata zasiłków chorobowego i opiekuńczego po wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 r. e-zwolnień 2/4
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2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Czy ZUS może kwestionować wysokość wynagrodzenia pracownika? 9/10
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Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką? 17/14

Do 1 lutego 2016 r. część płatników składek obowiązanych jest przekazać do ZUS informację ZUS IWA 2/9
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Ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej przez przedsiębiorcę 16/55

Udzielanie czasu/dni wolnych za pracę pozarozkładową 15/55

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON 22/62

Udzielanie urlopu wypoczynkowego 16/59

Ulgi we wpłatach na PFRON 21/55

Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania umowy przedłużonej do dnia porodu z pracownicą zastępowaną 18/61

Umowa zlecenia z kierowcą pojazdu o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony 23/56

Umowy na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy 6/57

Umowy na czas określony w świetle nowych regulacji kodeksowych 8/56

Umowy o pracę na czas określony i cywilnoprawne nauczycieli 22/63

Urlop wychowawczy na okres dłuższy niż umowa na czas określony 4/62

Urlop wypoczynkowy po urlopach związanych z rodzicielstwem 8/58

Urlop wypoczynkowy w zatrudnieniu równoległym 24/61

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń 21/63

Ustalanie limitów umów na czas określony 18/61

Ustalanie limitu umów na czas określony, stażu do okresu wypowiedzenia oraz treść oświadczenia w sprawie wypowiedzenia 12/57

Ustalanie okresu zasiłkowego 10/56

Ustalanie okresu zasiłkowego 4/60

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych 16/57

Ustalanie prawa do świadczeń chorobowych dla nowo zatrudnionego pracownika 24/56

Ustalanie prawa do zasiłków 6/54

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego 14/56

Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego 8/54

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej na rok składkowy 2016/2017 7/60

Ustalanie wysokości podwyższenia zasiłku macierzyńskiego 2/61

Uzupełnione wynagrodzenie, premie wypłacone zaliczkowo oraz jednorazowo w podstawie zasiłków 22/58

W grudniu - rozliczenie wpłat na ZFŚS 24/62

Wartość używania pojazdu służbowego do celów prywatnych w zaświadczeniu o wynagrodzeniu 12/60

Warunki pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za pracowników młodocianych 18/65

Wliczanie premii do podstawy wymiaru zasiłków 2/57

Wyczekiwanie zleceniobiorcy na prawo do zasiłku chorobowego 2/57

Wydłużenie weekendu świątecznego 24/59

Wygaśnięcie umowy o pracę 8/60
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4401,204418,udzielanie-czasudni-wolnych-za-prace-pozarozkladowa.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4431,205806,umowa-na-zastepstwo-w-razie-rozwiazania-umowy-przedluzonej-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4501,208590,umowa-zlecenia-z-kierowca-pojazdu-o-dmc-nieprzekraczajacej-35.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4501,208590,umowa-zlecenia-z-kierowca-pojazdu-o-dmc-nieprzekraczajacej-35.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4507,209011,urlop-wypoczynkowy-w-zatrudnieniu-rownoleglym.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4431,205804,ustalanie-limitow-umow-na-czas-okreslony.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4288,200055,ustalanie-stopy-procentowej-skladki-wypadkowej-na-rok.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4431,205817,warunki-pracy-oraz-odpis-na-zakladowy-fundusz-swiadczen.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4204,197067,wyczekiwanie-zleceniobiorcy-na-prawo-do-zasilku-chorobowego.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4507,209009,wydluzenie-weekendu-swiatecznego.html?open=PDF
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Wykazanie w raporcie rozliczeniowym składek ZUS zleceniobiorcy 6/54

Wykonywanie umowy zlecenia przez osobę będącą pracownikiem innego podmiotu 4/59

Wyłączenie nagrody jubileuszowej z podstawy wymiaru składek ZUS 2/55

Wyłączenie z oskładkowania nagrody jubileuszowej 14/54

Wymiar urlopu wychowawczego udzielonego przed zmianami przyznającymi miesiąc każdemu z rodziców 6/59

Wynagradzanie osób kierujących niektórymi spółkami skarbu państwa w świetle nowych regulacji 19/52

Wynagradzanie pracowników w systemie akordowym 7/56

Wynagrodzenie chorobowe w razie wypadku w drodze do pracy 8/54

Wynagrodzenie wypłacone zaliczkowo oraz za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłków 24/58

Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych 20/56

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy w podstawie wymiaru trzynastki oraz odprawa pośmiertna po zmianie zasad wynagradzania 24/60

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 18/62

Wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych, gdy pracownik nie otrzymał miesięcznej premii 10/60

Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 6/56

Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 i ZUS Z-3b 22/57

Wypłata wynagrodzenia chorobowego, w tym za pokrywające się okresy niezdolności do pracy 10/57

Wypłata wynagrodzenia chorobowego dla młodocianego 22/57

Wypłata wynagrodzenia chorobowego tylko za 14 dni dla pracownika 50+ 12/56

Wypłata zasiłków z ubezpieczenia społecznego przez podmiot rozpoczynający działalność 18/59

Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskiego 10/56

Zasady wypłaty zasiłków 16/57

Zasiłek chorobowy w razie osiągania przychodu w czasie niezdolności do pracy 18/59

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego 20/57

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę 8/55

Zasiłek opiekuńczy za dni objęte zwolnieniem oraz zasiłek macierzyński w czasie urlopu wychowawczego 12/56
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