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1. To musisz przeczytać
Co nowego w prawie pracy w 2017 r.? 1/4

Czas dla płatnika składek na zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczania wpłat 21/4

Diety i ryczałty wypłacane kierowcom w transporcie międzynarodowym w podstawie wymiaru składek ZUS - wyjaśnienie MRPiPS 18/4

Do 31 grudnia br. ZUS przekaże płatnikom składek informację o rachunku składkowym 24/7

Dodatek za godziny nadliczbowe po podwyżce wynagrodzenia 21/7

Funkcjonowanie regulaminów wynagradzania i pracy według nowych regulacji - stanowisko MRPiPS 3/4

Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy - stanowisko MRPiPS 5/4

Minimalna stawka godzinowa z umowy o świadczenie usług dla przedsiębiorcy-podatnika VAT 3/6

Obliczanie stażu warunkującego wymiar urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy - stanowisko resortu pracy 1/10

Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego - stanowisko MRPiPS 11/4

Obowiązek wystawiania świadectw pracy za zakończone przed 1 stycznia br. okresy terminowego zatrudnienia 10/4

Ochrona przedemerytalna w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. 4/6

Od 1 czerwca 2017 r. nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy 12/7

Od 1 czerwca 2017 r. zmiany w pracy tymczasowej 11/5

Od 1 lipca br. wyższa kwota wolna od potrąceń na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 13/4

Oddawanie czasu wolnego za pracę ponad wymiar wykonywaną przez pracownika niepełnoetatowego 10/5

Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracownicę w ciąży oraz opiekuna dziecka do 4 lat 21/7

Odstąpienie od indywidualnego rozkładu czasu pracy 21/6

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony powstałej w wyniku przekształcenia umowy bezterminowej - stanowisko MRPiPS 2/4

Praca w niedziele w placówkach handlowych bez zmian do końca lutego 2018 r. 24/5

Pracodawco, do 30 czerwca br. wystaw świadectwa pracy za zakończone okresy umów terminowych 12/4

Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - stanowisko MRPiPS 21/8

Składka na FGŚP za wrzesień br. za osoby spokrewnione i spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowiska resortu pracy i ZUS. 20/4

Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę 20/6

Terminy w prawie pracy i ich przesunięcie, gdy przypadają w sobotę/dzień ustawowo wolny od pracy 4/4

Urlop wypoczynkowy pracownika zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności po przerwie - stanowisko MRPiPS 2/5

Urlopy i zwolnienie na dziecko do 14 lat w świetle stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy 15/4

Ustawowe wyłączenie umowy o pracę przedłużonej do dnia porodu z limitów 3/33 11/8

W 2017 r. wyższe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i świadczenie urlopowe 1/8

Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu - stanowisko resortu pracy 17/4

Wymiar urlopu niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu - stanowisko resortu pracy 12/8

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w przypadku zawarcia kolejnej umowy o pracę 16/5
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Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby we wszystkie dni miesiąca z wyjątkiem wolnych od pracy 7/4

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie "niepłatnej" absencji chorobowej 16/4

Wypłata zasiłków w 2018 r. zależna od liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada br. 22/4

Wystawianie świadectw pracy według nowych regulacji 2/7

Zdaniem resortu pracy drugą ratę odpisu na ZFŚS należało przekazać do 30 września 2017 r. 20/5

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Bezpłatne świadczenia zdrowotne w razie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym 3/17

Brak prawa do opłacania niższych składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 2/13

Co nowego w opłacaniu składek ZUS? 12/9

Czy oskładkować i opodatkować ekwiwalent za używanie własnego sprzętu przez telepracownika? 16/14

Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie? 23/16

Czy oskładkować i opodatkować polisę wykupioną w związku z podróżą służbową pracownika? 18/13

Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów podróży wypłaconych menedżerowi? 17/15

Czy ubezpieczyć w ZUS prokurenta spółki? 19/9

Czy ubezpieczyć w ZUS z umowy zlecenia studenta studiów doktoranckich będącego równocześnie pracownikiem? 7/12
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218861,zasady-wyplaty-zasilkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218861,zasady-wyplaty-zasilkow.html?open=PDF
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http://www.gofin.pl


Spis treści · Ubezpieczenia i Prawo Pracy · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 30 z 32

Zasiłek opiekuńczy w raporcie świadczeniowym ZUS RSA 24/55

Zatrudnianie w administracji rządowej 14/60

Zatrudnienie absolwenta na podstawie umowy o pracę 17/58

Zatrudnienie nauczyciela w dodatkowym miejscu pracy 2/62

Zawarcie umowy zlecenia/o świadczenie usług 13/55

Zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczeń w ZUS po zmianach 12/58

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy z prawem do renty rodzinnej 16/56

Zgłoszenie pracodawcy urazu powstałego podczas pracy 6/59

Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS 20/56

Zliczanie dni choroby do jednego okresu zasiłkowego 16/57

Zmiana adresu zamieszkania ubezpieczonego w dokumentach ZUS 14/52

Zmiana rodzaju zasiłku wypłacanego na przełomie roku 12/61

Zmiana sposobu ustalania stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej 18/60

Zmiana terminu płatności składek ZUS 10/52

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r. 20/61

Zwolnienie płatnika z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopów rodzicielskich 13/60

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy 12/64

Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS 6/54

6. Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
Aktualny formularz INF-O-PP w SODiR - informacja PFRON 19/65

Będą zmiany w przekazywaniu do ZUS składek ubezpieczeniowych - informacja resortu pracy 5/67

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych - komunikat PFRON 5/64

Efekt zachęty w podmiotach powiązanych - stanowisko PFRON 6/66

Emerytura to wolny wybór - informacja resortu pracy 9/67

Emerytury dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce - informacja ZUS 22/71

Kwota podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2017 r. dla rolnika-przedsiębiorcy 14/67

Ministerstwo Rozwoju proponuje niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców 9/66

Najniższe wynagrodzenie tzw. białego personelu podmiotów leczniczych 16/66

Nowa kwota wynagrodzenia przyjmowanego do wyliczenia ulgi we wpłatach na PFRON - wyjaśnienie PFRON 4/67

Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców 18/66

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - informacja resortu pracy 7/66

Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią 10/63

Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią 9/65

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4839,222147,zasilek-opiekunczy-w-raporcie-swiadczeniowym-zus-rsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4839,222147,zasilek-opiekunczy-w-raporcie-swiadczeniowym-zus-rsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4839,222147,zasilek-opiekunczy-w-raporcie-swiadczeniowym-zus-rsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216784,zatrudnianie-w-administracji-rzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216784,zatrudnianie-w-administracji-rzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216784,zatrudnianie-w-administracji-rzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4743,218465,zatrudnienie-absolwenta-na-podstawie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4743,218465,zatrudnienie-absolwenta-na-podstawie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4743,218465,zatrudnienie-absolwenta-na-podstawie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210222,zatrudnienie-nauczyciela-w-dodatkowym-miejscu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210222,zatrudnienie-nauczyciela-w-dodatkowym-miejscu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210222,zatrudnienie-nauczyciela-w-dodatkowym-miejscu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216416,zawarcie-umowy-zleceniao-swiadczenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216416,zawarcie-umowy-zleceniao-swiadczenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216416,zawarcie-umowy-zleceniao-swiadczenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215736,zglaszanie-przedsiebiorcow-do-ubezpieczen-w-zus-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215736,zglaszanie-przedsiebiorcow-do-ubezpieczen-w-zus-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215736,zglaszanie-przedsiebiorcow-do-ubezpieczen-w-zus-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217834,zgloszenie-do-ubezpieczen-w-zus-przedsiebiorcy-z-prawem-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217834,zgloszenie-do-ubezpieczen-w-zus-przedsiebiorcy-z-prawem-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217834,zgloszenie-do-ubezpieczen-w-zus-przedsiebiorcy-z-prawem-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212411,zgloszenie-pracodawcy-urazu-powstalego-podczas-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212411,zgloszenie-pracodawcy-urazu-powstalego-podczas-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212411,zgloszenie-pracodawcy-urazu-powstalego-podczas-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219934,zgloszenie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczen-w-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219934,zgloszenie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczen-w-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219934,zgloszenie-zleceniobiorcy-do-ubezpieczen-w-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217835,zliczanie-dni-choroby-do-jednego-okresu-zasilkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217835,zliczanie-dni-choroby-do-jednego-okresu-zasilkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217835,zliczanie-dni-choroby-do-jednego-okresu-zasilkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216775,zmiana-adresu-zamieszkania-ubezpieczonego-w-dokumentach-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216775,zmiana-adresu-zamieszkania-ubezpieczonego-w-dokumentach-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216775,zmiana-adresu-zamieszkania-ubezpieczonego-w-dokumentach-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215740,zmiana-rodzaju-zasilku-wyplacanego-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215740,zmiana-rodzaju-zasilku-wyplacanego-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215740,zmiana-rodzaju-zasilku-wyplacanego-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218865,zmiana-sposobu-ustalania-stazu-pracy-uprawniajacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218865,zmiana-sposobu-ustalania-stazu-pracy-uprawniajacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218865,zmiana-sposobu-ustalania-stazu-pracy-uprawniajacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214682,zmiana-terminu-platnosci-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214682,zmiana-terminu-platnosci-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214682,zmiana-terminu-platnosci-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219941,zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-1-stycznia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219941,zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-1-stycznia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219941,zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-1-stycznia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216440,zwolnienie-platnika-z-oplacania-skladek-na-fp-i-fgsp-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216440,zwolnienie-platnika-z-oplacania-skladek-na-fp-i-fgsp-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216440,zwolnienie-platnika-z-oplacania-skladek-na-fp-i-fgsp-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215746,zwolnienie-pracownika-z-obowiazku-swiadczenia-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215746,zwolnienie-pracownika-z-obowiazku-swiadczenia-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4680,215746,zwolnienie-pracownika-z-obowiazku-swiadczenia-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212405,zwrot-nienaleznie-oplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212405,zwrot-nienaleznie-oplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212405,zwrot-nienaleznie-oplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219516,aktualny-formularz-inf-o-pp-w-sodir-informacja-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219516,aktualny-formularz-inf-o-pp-w-sodir-informacja-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219516,aktualny-formularz-inf-o-pp-w-sodir-informacja-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212077,beda-zmiany-w-przekazywaniu-do-zus-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212077,beda-zmiany-w-przekazywaniu-do-zus-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212077,beda-zmiany-w-przekazywaniu-do-zus-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212073,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-komunikat-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212073,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-komunikat-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212073,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-komunikat-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212425,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-stanowisko-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212425,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-stanowisko-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212425,efekt-zachety-w-podmiotach-powiazanych-stanowisko-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214377,emerytura-to-wolny-wybor-informacja-resortu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214377,emerytura-to-wolny-wybor-informacja-resortu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214377,emerytura-to-wolny-wybor-informacja-resortu-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221046,emerytury-dla-obywateli-ukrainy-pracujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221046,emerytury-dla-obywateli-ukrainy-pracujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221046,emerytury-dla-obywateli-ukrainy-pracujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216792,kwota-podatku-dochodowego-z-dzialalnosci-gospodarczej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216792,kwota-podatku-dochodowego-z-dzialalnosci-gospodarczej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216792,kwota-podatku-dochodowego-z-dzialalnosci-gospodarczej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214375,ministerstwo-rozwoju-proponuje-nizsze-skladki-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214375,ministerstwo-rozwoju-proponuje-nizsze-skladki-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214375,ministerstwo-rozwoju-proponuje-nizsze-skladki-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217848,najnizsze-wynagrodzenie-tzw-bialego-personelu-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217848,najnizsze-wynagrodzenie-tzw-bialego-personelu-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217848,najnizsze-wynagrodzenie-tzw-bialego-personelu-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211340,nowa-kwota-wynagrodzenia-przyjmowanego-do-wyliczenia-ulgi-we.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211340,nowa-kwota-wynagrodzenia-przyjmowanego-do-wyliczenia-ulgi-we.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211340,nowa-kwota-wynagrodzenia-przyjmowanego-do-wyliczenia-ulgi-we.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218875,nowe-zasady-przyjmowania-do-pracy-cudzoziemcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218875,nowe-zasady-przyjmowania-do-pracy-cudzoziemcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218875,nowe-zasady-przyjmowania-do-pracy-cudzoziemcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213213,nowe-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213213,nowe-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213213,nowe-zasady-zatrudniania-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214698,nowy-wykaz-prac-uciazliwych-niebezpiecznych-lub-szkodliwych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214698,nowy-wykaz-prac-uciazliwych-niebezpiecznych-lub-szkodliwych.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214374,nowy-wykaz-prac-uciazliwych-niebezpiecznych-lub-szkodliwych.html?open=PDF
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Od 1 marca 2017 r. waloryzacja emerytur i rent 5/67

Od 1 marca 2017 r. zmiana wysokości najniższych emerytur i rent 2/67

Od 1 października 2017 r. obniżenie wieku emerytalnego - informacja resortu pracy 1/67

Od 1 stycznia 2018 r. nowe wzory informacji INF-1, INF-Z, INF-2 przekazywanych do PFRON 23/67

Od 1 stycznia br. sprawozdania finansowe za 2016 r. należy przesyłać do oddziałów PFRON 1/67

Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw ustawy z 16 grudnia 2016 r. wprowadzającej m.in. zmiany do Kodeksu pracy 3/66

Ogłoszono zmiany do rozporządzenia składkowego i w sprawie dokumentacji ubezpieczeniowej 6/66

Ostatni rok papierowych zwolnień lekarskich ZUS ZLA - informacja resortu pracy 6/67

Podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów - informacja ZUS 19/67

Praca cudzoziemca w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju nienależącego do UE - zmiany do
ustawy o cudzoziemcach 15/67

Praca obywateli Ukrainy po wprowadzeniu ruchu bezwizowego - wyjaśnienie resortu pracy 13/67

Prawo do świadczeń chorobowych dla byłych funkcjonariuszy Służby Celnej 7/67

Prawo do świadczeń chorobowych dla pracownika/ funkcjonariusza w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej 9/66

Projektowane ułatwienia dla pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników 22/70

Projektowane zmiany w zakresie rozliczania należności składkowych 18/67

Propozycja resortu pracy w sprawie minimalnej płacy w 2018 r. 11/67

Propozycje dotyczące możliwości przetwarzania danych biometrycznych pracownika 20/67

Przychód z umowy zlecenia/pełnienia funkcji członka rady nadzorczej umożliwiający pozostanie rolnikowi w KRUS 1/67

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 15/67

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale br. 21/68

Stany zatrudnienia wykazywane w poz. 39. i 41. wniosku Wn-D - informacja PFRON 3/66

Świadczenia chorobowe dla byłych pracowników ARR oraz ANR od 1 września 2017 r. - informacja ZUS 19/67

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji 19/66

Termin złożenia wniosku o refundację składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnego przedsiębiorcy - informacja PFRON 16/67

W 2018 r. wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług 19/65

W czerwcu br. wystąpią dwa dni objęte zakazem pracy w handlu 11/67

W dniach 1 i 11 listopada obowiązuje zakaz pracy w handlu 21/67

W kwietniu br. wystąpią dwa dni, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu 8/66

Właściwość miejscowa sądu pracy dla pracowników tymczasowych - wyrok TK 8/65

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2018 r. 21/67

Wydłużenie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 6/67

Wyjeżdżając na wakacje do państw członkowskich UE/EFTA - pamiętaj o EKUZ 14/67

Wysokości kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe refundowane przez PFRON niepełnosprawnemu przedsiębiorcy -
informacja PFRON 5/65

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212076,od-1-marca-2017-r-waloryzacja-emerytur-i-rent.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212076,od-1-marca-2017-r-waloryzacja-emerytur-i-rent.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212076,od-1-marca-2017-r-waloryzacja-emerytur-i-rent.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210231,od-1-marca-2017-r-zmiana-wysokosci-najnizszych-emerytur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210231,od-1-marca-2017-r-zmiana-wysokosci-najnizszych-emerytur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210231,od-1-marca-2017-r-zmiana-wysokosci-najnizszych-emerytur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209751,od-1-pazdziernika-2017-r-obnizenie-wieku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209751,od-1-pazdziernika-2017-r-obnizenie-wieku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209751,od-1-pazdziernika-2017-r-obnizenie-wieku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221702,od-1-stycznia-2018-r-nowe-wzory-informacji-inf-1-inf-z-inf-2.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221702,od-1-stycznia-2018-r-nowe-wzory-informacji-inf-1-inf-z-inf-2.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221702,od-1-stycznia-2018-r-nowe-wzory-informacji-inf-1-inf-z-inf-2.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209753,od-1-stycznia-br-sprawozdania-finansowe-za-2016-r-nalezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209753,od-1-stycznia-br-sprawozdania-finansowe-za-2016-r-nalezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209753,od-1-stycznia-br-sprawozdania-finansowe-za-2016-r-nalezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210873,ogloszenie-w-dzienniku-ustaw-ustawy-z-16-grudnia-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210873,ogloszenie-w-dzienniku-ustaw-ustawy-z-16-grudnia-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210873,ogloszenie-w-dzienniku-ustaw-ustawy-z-16-grudnia-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212424,ogloszono-zmiany-do-rozporzadzenia-skladkowego-i-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212424,ogloszono-zmiany-do-rozporzadzenia-skladkowego-i-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212424,ogloszono-zmiany-do-rozporzadzenia-skladkowego-i-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212426,ostatni-rok-papierowych-zwolnien-lekarskich-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212426,ostatni-rok-papierowych-zwolnien-lekarskich-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212426,ostatni-rok-papierowych-zwolnien-lekarskich-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219518,podstawa-wymiaru-zasilkow-dla-nauczycieli-i-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219518,podstawa-wymiaru-zasilkow-dla-nauczycieli-i-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219518,podstawa-wymiaru-zasilkow-dla-nauczycieli-i-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217528,praca-cudzoziemca-w-polsce-w-ramach-przeniesienia-wewnatrz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217528,praca-cudzoziemca-w-polsce-w-ramach-przeniesienia-wewnatrz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217528,praca-cudzoziemca-w-polsce-w-ramach-przeniesienia-wewnatrz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217528,praca-cudzoziemca-w-polsce-w-ramach-przeniesienia-wewnatrz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216455,praca-obywateli-ukrainy-po-wprowadzeniu-ruchu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216455,praca-obywateli-ukrainy-po-wprowadzeniu-ruchu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4697,216455,praca-obywateli-ukrainy-po-wprowadzeniu-ruchu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213214,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-bylych-funkcjonariuszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213214,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-bylych-funkcjonariuszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213214,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-bylych-funkcjonariuszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214376,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-pracownika-funkcjonariusza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214376,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-pracownika-funkcjonariusza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4645,214376,prawo-do-swiadczen-chorobowych-dla-pracownika-funkcjonariusza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221044,projektowane-ulatwienia-dla-pracodawcow-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221044,projektowane-ulatwienia-dla-pracodawcow-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221044,projektowane-ulatwienia-dla-pracodawcow-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218877,projektowane-zmiany-w-zakresie-rozliczania-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218877,projektowane-zmiany-w-zakresie-rozliczania-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218877,projektowane-zmiany-w-zakresie-rozliczania-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215443,propozycja-resortu-pracy-w-sprawie-minimalnej-placy-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215443,propozycja-resortu-pracy-w-sprawie-minimalnej-placy-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215443,propozycja-resortu-pracy-w-sprawie-minimalnej-placy-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219946,propozycje-dotyczace-mozliwosci-przetwarzania-danych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219946,propozycje-dotyczace-mozliwosci-przetwarzania-danych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4776,219946,propozycje-dotyczace-mozliwosci-przetwarzania-danych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209752,przychod-z-umowy-zleceniapelnienia-funkcji-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209752,przychod-z-umowy-zleceniapelnienia-funkcji-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4526,209752,przychod-z-umowy-zleceniapelnienia-funkcji-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217529,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217529,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4725,217529,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220705,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220705,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220705,skladka-na-dobrowolne-ubezpieczenie-zdrowotne-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210874,stany-zatrudnienia-wykazywane-w-poz-39-i-41-wniosku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210874,stany-zatrudnienia-wykazywane-w-poz-39-i-41-wniosku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210874,stany-zatrudnienia-wykazywane-w-poz-39-i-41-wniosku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219519,swiadczenia-chorobowe-dla-bylych-pracownikow-arr-oraz-anr-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219519,swiadczenia-chorobowe-dla-bylych-pracownikow-arr-oraz-anr-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219519,swiadczenia-chorobowe-dla-bylych-pracownikow-arr-oraz-anr-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219517,swiadczenie-rehabilitacyjne-rozpoczynajace-sie-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219517,swiadczenie-rehabilitacyjne-rozpoczynajace-sie-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219517,swiadczenie-rehabilitacyjne-rozpoczynajace-sie-w-iv-kwartale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217849,termin-zlozenia-wniosku-o-refundacje-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217849,termin-zlozenia-wniosku-o-refundacje-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4729,217849,termin-zlozenia-wniosku-o-refundacje-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219515,w-2018-r-wyzsze-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-i-stawka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219515,w-2018-r-wyzsze-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-i-stawka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4767,219515,w-2018-r-wyzsze-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-i-stawka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215442,w-czerwcu-br-wystapia-dwa-dni-objete-zakazem-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215442,w-czerwcu-br-wystapia-dwa-dni-objete-zakazem-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215442,w-czerwcu-br-wystapia-dwa-dni-objete-zakazem-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220703,w-dniach-1-i-11-listopada-obowiazuje-zakaz-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220703,w-dniach-1-i-11-listopada-obowiazuje-zakaz-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220703,w-dniach-1-i-11-listopada-obowiazuje-zakaz-pracy-w-handlu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213531,w-kwietniu-br-wystapia-dwa-dni-w-ktorych-obowiazuje-zakaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213531,w-kwietniu-br-wystapia-dwa-dni-w-ktorych-obowiazuje-zakaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213531,w-kwietniu-br-wystapia-dwa-dni-w-ktorych-obowiazuje-zakaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213530,wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213530,wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213530,wlasciwosc-miejscowa-sadu-pracy-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220704,wspolczynnik-do-obliczania-ekwiwalentu-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220704,wspolczynnik-do-obliczania-ekwiwalentu-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4797,220704,wspolczynnik-do-obliczania-ekwiwalentu-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212427,wydluzenie-okresu-waznosci-europejskiej-karty-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212427,wydluzenie-okresu-waznosci-europejskiej-karty-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4602,212427,wydluzenie-okresu-waznosci-europejskiej-karty-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216793,wyjezdzajac-na-wakacje-do-panstw-czlonkowskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216793,wyjezdzajac-na-wakacje-do-panstw-czlonkowskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216793,wyjezdzajac-na-wakacje-do-panstw-czlonkowskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212074,wysokosci-kwot-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212074,wysokosci-kwot-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212074,wysokosci-kwot-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212074,wysokosci-kwot-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4573.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Ubezpieczenia i Prawo Pracy · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 32 z 32

Wysokości limitów wpłat na IKE, IKZE oraz dodatkowej składki na PPE w 2018 r. 23/66

Wysokości składek na Fundusz Pracy i FGŚP w 2017 r. 3/66

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2017 r. 7/67

Wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 8/67

Wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli 8/67

Wzrost ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy zatrudniającemu osoby pozbawione wolności 11/67

ZUS rozpoczął wysyłanie informacji o stanie konta ubezpieczonego - informacja ZUS 14/65

Zmiana wysokości składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne 10/63

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej 2/67

Zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych 22/71

Zmiany kadrowe w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej 5/62

Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ZUS i w rozporządzeniu składkowym 5/66

Zmiany w pracy sezonowej cudzoziemców - informacja resortu pracy 14/65

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 11/66

Zmiany w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 18/66

Zmiany w wynagrodzeniu pracowników samorządowych 23/65

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych - informacja MRPiPS 4/66

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221701,wysokosci-limitow-wplat-na-ike-ikze-oraz-dodatkowej-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221701,wysokosci-limitow-wplat-na-ike-ikze-oraz-dodatkowej-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221701,wysokosci-limitow-wplat-na-ike-ikze-oraz-dodatkowej-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210872,wysokosci-skladek-na-fundusz-pracy-i-fgsp-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210872,wysokosci-skladek-na-fundusz-pracy-i-fgsp-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4566,210872,wysokosci-skladek-na-fundusz-pracy-i-fgsp-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213215,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow-w-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213215,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow-w-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4615,213215,wysokosc-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow-w-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213532,wyzsze-kwoty-jednorazowych-odszkodowan-z-tytulu-wypadkow-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213532,wyzsze-kwoty-jednorazowych-odszkodowan-z-tytulu-wypadkow-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213532,wyzsze-kwoty-jednorazowych-odszkodowan-z-tytulu-wypadkow-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213533,wzrost-minimalnych-stawek-wynagrodzenia-zasadniczego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213533,wzrost-minimalnych-stawek-wynagrodzenia-zasadniczego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4631,213533,wzrost-minimalnych-stawek-wynagrodzenia-zasadniczego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215441,wzrost-ryczaltu-przyslugujacego-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215441,wzrost-ryczaltu-przyslugujacego-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215441,wzrost-ryczaltu-przyslugujacego-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216791,zus-rozpoczal-wysylanie-informacji-o-stanie-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216791,zus-rozpoczal-wysylanie-informacji-o-stanie-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216791,zus-rozpoczal-wysylanie-informacji-o-stanie-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214697,zmiana-wysokosci-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214697,zmiana-wysokosci-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4654,214697,zmiana-wysokosci-skladki-na-dobrowolne-ubezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210230,zmiany-do-kodeksu-pracy-w-zwiazku-z-utworzeniem-wojsk-obrony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210230,zmiany-do-kodeksu-pracy-w-zwiazku-z-utworzeniem-wojsk-obrony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4532,210230,zmiany-do-kodeksu-pracy-w-zwiazku-z-utworzeniem-wojsk-obrony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221045,zmiany-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221045,zmiany-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4808,221045,zmiany-dyrektywy-o-pracownikach-delegowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212072,zmiany-kadrowe-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-krajowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212072,zmiany-kadrowe-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-krajowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212072,zmiany-kadrowe-w-zwiazku-z-wprowadzeniem-krajowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212075,zmiany-w-kodach-wykorzystywanych-przy-wypelnianiu-dokumentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212075,zmiany-w-kodach-wykorzystywanych-przy-wypelnianiu-dokumentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4589,212075,zmiany-w-kodach-wykorzystywanych-przy-wypelnianiu-dokumentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216790,zmiany-w-pracy-sezonowej-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216790,zmiany-w-pracy-sezonowej-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4706,216790,zmiany-w-pracy-sezonowej-cudzoziemcow-informacja-resortu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215440,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215440,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4670,215440,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-bezpieczenstwa-i-higieny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218876,zmiany-w-ustawie-o-ochronie-roszczen-pracowniczych-w-razie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218876,zmiany-w-ustawie-o-ochronie-roszczen-pracowniczych-w-razie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4752,218876,zmiany-w-ustawie-o-ochronie-roszczen-pracowniczych-w-razie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221700,zmiany-w-wynagrodzeniu-pracownikow-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221700,zmiany-w-wynagrodzeniu-pracownikow-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4827,221700,zmiany-w-wynagrodzeniu-pracownikow-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211339,zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych-informacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211339,zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych-informacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4573,211339,zmiany-w-zatrudnianiu-pracownikow-tymczasowych-informacja.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4573.html
http://www.gofin.pl

