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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

Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS przekazuje informację o wysokości podatku z działalności gospodarczej za
2016 r.
10/17

Do 31 marca 2017 r. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia danych o pracy szczególnej - ZUS ZSWA

6/8

Do 31 stycznia 2017 r. część płatników obowiązana jest przesłać do ZUS informację ZUS IWA za 2016 r.

2/8

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe przedsiębiorcy po ustaleniu prawa do emerytury

19/6

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy po zmianie zasad rozliczania wpłat składek

22/13

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy w przypadku nieprawidłowej wpłaty składek

9/12

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego w podstawie wymiaru składek ZUS

20/15

Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

14/14

Do końca lutego br. płatnik przekazuje ubezpieczonym roczne informacje o danych wykazanych w raportach sporządzonych za 2016 r.

4/8

Korekta rozliczeń składkowych w razie wypłaty zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego

17/5

Kwestia obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował - nadal
nierozstrzygnięta

20/9

Liczba ubezpieczonych w deklaracji ZUS DRA

13/6

Maksymalna wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

1/23

Nie zawsze praca na rzecz byłego pracodawcy wyklucza prawo przedsiębiorcy do opłacania składek na preferencyjnych warunkach

16/10

Niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność

22/10

Nowe zasady rozliczania wpłat składek ZUS dokonywanych w ramach udzielonych płatnikom ulg
Nowe zasady zgłaszania do ubezpieczeń przedsiębiorców oraz członków ich rodzin
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Obciążenia składkowo-podatkowe pracownika w 2017 r.

1/12

Objęcie emeryta obowiązkowymi ubezpieczeniami z umowy zlecenia

2/17

Objęcie przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

4/15

Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych

20/10

Obliczanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika będącego osobą współpracującą

14/11

Obowiązek opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

11/9

Obowiązek ubezpieczeń w ZUS pracownika powołanego na ćwiczenia wojskowe

9/11

Od 1 kwietnia br. rozpoczyna się nowy rok składkowy obowiązywania stopy procentowej składki wypadkowej

7/5

Od 5 września br. składka na FGŚP za większą grupę pracowników

18/8

Odliczenie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2016 r.

5/11

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego

18/12

Odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne

4/13

Od stycznia 2017 r. wyższe składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę

2/14

Opłacanie składek ZUS za współmałżonka przedsiębiorcy wykonującego nieodpłatną umowę zlecenia

24/10

Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą

21/13

Opłacanie składki zdrowotnej przez przedsiębiorcę prowadzącego kilka rodzajów działalności

9/10

Oskładkowanie i opodatkowanie dodatku za rozłąkę wypłacanego zleceniobiorcy

19/13

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodu z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

14/13

Oskładkowanie i opodatkowanie studenta wykonującego umowę zlecenia za granicą

23/7

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczenia w postaci zakupu po niższych cenach artykułów szkolnych

18/11

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń należnych osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku

21/15

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przekazanych pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przekazywanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia

Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi

8/8
23/12

5/15

Oskładkowanie kart paliwowych z limitem tankowania

12/14

Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych

24/15

Oskładkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wynikającego z kontraktu menedżerskiego

20/16

Oskładkowanie świadczeń przyznanych z funduszu socjalnego utworzonego uchwałą zarządu spółki z o.o.

11/17

Podleganie pracowniczym ubezpieczeniom społecznym wspólnika spółki z o.o.

7/14

Podleganie ubezpieczeniom społecznym, gdy nieopłacone składki uległy przedawnieniu

13/10

Podleganie ubezpieczeniom w KRUS w razie przystąpienia rolnika-przedsiębiorcy do wieloosobowej spółki z o.o.

15/16

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby współpracującej będącej członkiem rady nadzorczej

21/18

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS wspólników spółki komandytowej z ustalonym prawem do renty
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Podleganie ubezpieczeniom w ZUS zleceniobiorcy wykonującego równocześnie umowę uaktywniającą
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę

Poświadczenie delegowania pracownika na formularzu A1 za okres wsteczny

8/13
19/11

6/13

Prawo do preferencyjnych składek ZUS wspólnika spółki cywilnej będącego wcześniej jej pracownikiem

11/12

Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe niepełnosprawnego przedsiębiorcy

20/11

Rekompensata z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych zwolniona z oskładkowania

17/12

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r.

1/19

Rozliczenie na koncie w ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne

18/10

Rozliczenie składek ZUS od wypłat dokonanych po rozwiązaniu stosunku pracy

24/12

Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę

22/7

Rozliczenie składkowe pracownika po przedłożeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności

9/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku lub w przedszkolu

21/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe letniego wypoczynku dzieci pracowników

16/6

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia na rzecz pracodawcy

4/11

Rozliczenie składkowo-podatkowe w miesiącu przekroczenia limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

8/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia członka rady nadzorczej zamieszkującego za granicą

10/14

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia wypłaconego za czas pozostawania bez pracy

11/10

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego

15/8

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia, w której odpłatność określono w stawce godzinowej

10/7

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem

1/15

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło zawartych z tym samym podmiotem

18/6

Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaty dokonanej pracownikowi po ustaniu zatrudnienia

5/5

Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy

14/6

Rozszerzenie kręgu osób, za które będzie należna składka na FGŚP

16/9

Ryczałt na dojazdy prywatnym samochodem do pracy zwiększy podstawę wymiaru składek ZUS

9/6

Ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu dla celów służbowych w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku

5/17

Składka na FGŚP - nie za każdą osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności

23/4

Składka na Fundusz Pracy od premii wypłaconej obok zasiłku chorobowego

22/6

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2017 r.

3/15

Składka wypadkowa w razie przejęcia spółki przez inny podmiot

Składka zdrowotna członka rady nadzorczej podlegającego tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu

Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek dochodowy w świetle uchwały SN z 2 lutego 2016 r.
Składka zdrowotna pracownika na zwolnieniu lekarskim
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Składka zdrowotna przedsiębiorcy-emeryta legitymującego się stopniem niepełnosprawności

7/11

Składki ZUS i podatek w razie zapewnienia pracownikowi wyżywienia w krajowej podróży służbowej

21/11

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy, gdy przychody pracownika przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek
emerytalno-rentowych

14/8

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego w styczniu za grudzień poprzedniego roku

1/18

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wykonywania dwóch umów zlecenia objętych minimalną stawką godzinową

3/10

Składki ZUS i zaliczka na podatek od wartości bonów żywieniowych

16/12

Składki ZUS i zaliczka na podatek od zwrotu kosztów przejazdu prywatnym samochodem w podróży służbowej

11/16

Składki ZUS i zaliczka na podatek w razie sfinansowania pracownikowi kursu językowego

23/15

Składki ZUS i zaliczka na podatek w razie zawarcia umowy uaktywniającej z opiekunem małego dziecka

23/9

Składki ZUS od wartości pieniężnej pakietu medycznego finansowanego przez pracodawcę

17/14

Składki ZUS w razie wykonywania kontraktu menedżerskiego w ramach działalności gospodarczej

13/13

Składki ZUS w razie wypłaty nagrody jubileuszowej przed upływem kolejnych 5 lat

5/13

Składki ZUS z umowy cywilnoprawnej z niskim wynagrodzeniem

4/9

Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim

17/9

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników przebywających na urlopie wychowawczym

1/21

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego

24/13

Składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach w razie czasowego wykonywania działalności na rzecz byłego
pracodawcy
Składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia społeczne w razie wcześniejszego wykonywania działalności za granicą

5/9
8/10

Szczepienia przeciw grypie w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

19/10

Świadczenia z okazji Dnia Dziecka w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

11/14

Tytuł do ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o. po wykupieniu wszystkich jej udziałów
Ubezpieczenia w ZUS małżonka przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia

Ubezpieczenia w ZUS małżonka wspólnika spółki cywilnej współpracującego przy działalności gospodarczej
Ubezpieczenia w ZUS pracownicy korzystającej z urlopu wychowawczego u dwóch pracodawców

Ubezpieczenia w ZUS pracownika wykonującego pracę w państwie niebędącym państwem członkowskim UE/EOG

Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

19/8
15/14

7/13
13/12

9/13

6/4

Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy zatrudnionego u dwóch pracodawców na części etatów

3/20

Ubezpieczenia w ZUS wspólnika wieloosobowej spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę

21/19

Ubezpieczenia w ZUS z tytułu zasiłku macierzyńskiego podwyższonego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

22/15

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej w okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego

4/14

Ubezpieczenia z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego w razie podjęcia umowy zlecenia

19/4

Ubezpieczenia z umowy zlecenia dla osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników

2/19
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Ubezpieczenie z działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

8/12

Ubiór służbowy w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

20/14

Umowa zlecenia z uczniem/studentem bez składek ZUS

17/11

Uregulowanie zaległych składek w razie zakwalifikowania umowy o dzieło jako umowy o pracę

10/12

Ustalanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych

13/7

Ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych z dwóch umów zlecenia w razie niezdolności do pracy

22/12

Ustalenie okresu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

3/13

Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę

12/15

Wartość udostępnionego członkowi zarządu samochodu służbowego do celów prywatnych w podstawie wymiaru składek ZUS
i opodatkowania

16/15

Warunki poświadczenia przez ZUS formularza A1

13/16

Wpływ zmiany rodzajów ubezpieczeń z umowy zlecenia na rozliczenia składkowo-podatkowe

15/6
1

Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie wychowawczym przejętej w trybie art. 23 K.p.
Wykorzystanie przez pracodawcę pozostałej części zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopu
wychowawczego

6/10

10/10

Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS

24/8

Zaliczenie w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconych przez płatnika świadczeń z FUS

16/8

Zapłata składek ZUS za okres objęty umową o odroczenie terminu płatności

Zasady ubezpieczeń w ZUS i KRUS rolnika-zleceniobiorcy

15/11

6/5

Zasady zmniejszania najniższej podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy

12/18

Zbieg ubezpieczeń z umowy o pracę i umowy zlecenia w razie choroby osoby ubezpieczonej

15/12

Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

21/16

Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu składki wypadkowej

2/16

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP po urodzeniu przez pracownicę kolejnego dziecka

17/7

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia bezrobotnego w wieku 50+

2/11

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia po zakończonym stażu osoby w wieku do 30 lat

7/10

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownicę po urlopie związanym z rodzicielstwem
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ w razie jego ponownego zatrudnienia

8/7
13/5

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem

5/7

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku

24/16

Zwrot kosztów prania odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

23/14

Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe byłemu pracownikowi

9/8

3. Zasiłki chorobowe i inne świadczenia
Błąd lekarza w wystawionym elektronicznie zwolnieniu lekarskim pracownika
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Czy dodatek do wynagrodzenia pielęgniarek zwiększy świadczenia chorobowe?

2/23

Czy można zmienić tytuł ubezpieczeń społecznych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego?

8/20

Czy nieprawidłowo wykorzystywane zwolnienie od pracy wliczać do okresu zasiłkowego?

1/30

Czy od 1 października 2017 r. ZUS z urzędu zamieni świadczenie przedemerytalne na emeryturę?

13/28

Czy osoba pobierająca rentę socjalną może pracować?

2/31

Czy po 30 września 2017 r. będzie można pobierać emeryturę częściową?

9/27

Czy premię uznaniową wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków?

10/20

Czy uzupełnia się wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy?

24/19

Czy wypłacić zasiłek opiekuńczy w przypadku pobytu jednego z rodziców za granicą?

9/22

Czy wystawianie faktur za usługi w czasie zwolnienia powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego?

11/24

Do 31 maja br. należy przekazać do ZUS informację o wysokości przychodów z pracy zarobkowej osób pobierających świadczenie
przedemerytalne

10/27

Dodatek pielęgnacyjny dla emeryta niezdolnego do pracy

4/29

Dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie okresu rozliczeniowego

23/19

Dodatkowy okres składkowy doliczany do kapitału początkowego dla pracujących w szczególnych warunkach

23/27

Do końca lutego br. należy powiadomić ZUS o zarobkach emeryta/rencisty uzyskanych w 2016 r.
Dokumentowanie prawa do zasiłku dla zatrudnionego u dwóch pracodawców

Doliczenie stażu pracy do emerytury

4/25
13/26

2/29

Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

12/27

Egzekucja należności z zasiłku chorobowego

24/25

Emerytura dla osoby legitymującej się okresami ubezpieczenia w Polsce i w Niemczech

3/31

Emerytura kapitałowa obok powszechnej dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę

22/30

Emerytura "z urzędu" zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy po zmianach od 1 października 2017 r.

12/28

Jak obliczyć rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach?

6/25

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe dla pracownicy po długiej nieobecności w pracy?

18/19

Kiedy opieka nad chorą matką uprawnia do zasiłku?

24/24

Kiedy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

16/17

Kontrola pracownicy zwolnionej od pracy na czas sprawowania opieki nad chorym dzieckiem

15/23

Kwota podwyższenia zasiłku macierzyńskiego przysługującego za część miesiąca - wyjaśnienie ZUS

1/35

Liczenie okresu zasiłkowego, gdy zwolnienie lekarskie zawiera kod literowy "C"

18/23

Można już składać wnioski o przyznanie emerytury w obniżonym od 1 października br. wieku emerytalnym

17/26

Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym

23/21

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego składnik wynagrodzenia za okresy absencji
Niezdolność do pracy z powodu choroby powstałej w okresie korzystania z urlopu ojcowskiego
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Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B

Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przyznaniu dodatku funkcyjnego

19/20

5/19

Obliczanie świadczenia chorobowego po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia

13/22

Obliczanie świadczeń chorobowych dla nauczycieli gimnazjów po przekształceniu ich w szkoły podstawowe

20/23

Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

8/17

Obliczanie zasiłku opiekuńczego dla osoby zatrudnionej na podstawie kontraktu menedżerskiego

16/20

Obliczenie zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy, która urodziła kolejne dziecko w czasie urlopu wychowawczego

15/20

Od 1 marca 2017 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń chorobowych

5/26

Od 1 stycznia 2017 r. zmiana najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w związku z wyższą płacą minimalną 1/24
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy nie uprawnia do świadczenia przedemerytalnego

14/25

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty świadczeń chorobowych i zasady ich opodatkowania

17/24

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy i zadośćuczynienie od pracodawcy

23/24

Okresowa emerytura kapitałowa po 30 września 2017 r.

18/25

Okres wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS

9/21

Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy powstała po świadczeniu rehabilitacyjnym

2/26

Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy z powodu innej choroby powstała w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

17/23

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika będącego wcześniej młodocianym

6/20

Podstawa wymiaru świadczenia za czas choroby w razie zmiany funduszu, z którego jest wypłacane

7/16

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim łączonym z pracą na część etatu

9/19

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po wypadku przy wykonywaniu umowy

14/20

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia

1/26

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika KAS

22/21

Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego

23/18

Podwyższenie emerytury do kwoty najniższego świadczenia

11/28

Podwyższenie podstawy wymiaru zasiłku do kwoty najniższej po zmianie etatu w trakcie choroby

12/24

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

13/27

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi do wysokości świadczenia rodzicielskiego

21/28

Potrącenia komornicze ze świadczenia rehabilitacyjnego

1/33

Potrącenie i egzekucja ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3/29

Praca w okresie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby

6/23

Prawo do wypłaty renty rodzinnej z rentą socjalną

1/36

Premia kwartalna pomniejszona za okresy korzystania z urlopu wychowawczego w podstawie zasiłku

11/18

Premia pomniejszana za czas absencji chorobowej przypadającej na dni robocze w podstawie zasiłków

17/17
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Premia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy pracownik nie przepracował pełnego kwartału

9/14

Prowizja od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

6/19

Przedawnienie roszczenia przedsiębiorcy o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

7/23

Przekazywanie dowodów do wypłaty świadczeń chorobowych do właściwej jednostki ZUS

Przeliczenie emerytury po przedłożeniu dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość zarobków

15/22

9/26

Przeliczenie emerytury w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

19/24

Przeliczenie nagrody rocznej po zmianie wymiaru czasu pracy

24/21

Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury pracującego świadczeniobiorcy
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego po zmianie zasad wypłaty nagrody

Przeliczenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego bezpośrednio po chorobowym
Przychód z pracy zarobkowej emeryta

Przyznanie renty rodzinnej dla kolejnej osoby uprawnionej

5/29
14/19

7/21
24/27

8/24

Przyznanie świadczenia przedemerytalnego po ustaniu renty z tytułu niezdolności do pracy

14/26

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

21/32

Renta rodzinna dla współmałżonka, ale nie dla partnera osoby zmarłej

22/29

Renta z tytułu niezdolności do pracy dla osoby, która nie ma 5 lat pracy

6/24

Rezygnacja z zasiłku chorobowego przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego

16/21

Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłków w zależności od zapisu w przepisach płacowych

13/21

Składnik kwartalny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

18/15

Staż pracy uprawniający do emerytury w przypadku nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

5/27

Świadczenia chorobowe dla pracownika, który uległ wypadkowi przy prowadzeniu działalności

21/27

Świadczenia chorobowe dla pracowników tymczasowych

19/16

Świadczenia chorobowe od pierwszego dnia niezdolności do pracy

10/24

Świadczenia wypadkowe dla pracownika-prezesa spółki z o.o.

22/26

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego dla pracownicy w ciąży po likwidacji pracodawcy

15/26

Świadczenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika będącego wcześniej stażystą

3/27

Termin wypłaty świadczeń chorobowych

10/25

Uprawnienia emerytalne nauczycieli w związku z wprowadzaną reformą edukacji - informacja ZUS

12/31

Urlop i zasiłek macierzyński dla pracownika, którego żona prowadzi gospodarstwo rolne

22/24

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z zasiłków przysługujących za część miesiąca

7/25

Ustalanie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie częstych niezdolności do pracy

15/17

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie sposobu wynagradzania

16/18

Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
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Ustalanie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby

Ustalenie emerytury częściowo na "starych" i nowych zasadach

21/20

8/23

Ustalenie kapitału początkowego

16/26

Ustalenie kapitału początkowego dla kobiety przebywającej na urlopie wychowawczym

12/30

Ustalenie okresu wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS

20/24

Ustalenie okresu wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko w wieku 14 lat

11/22

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego

1/28

Ustalenie prawa do emerytury nauczycielskiej po 30 września 2017 r.

15/27

Ustalenie wysokości wynagrodzenia chorobowego po okresie wyczekiwania

22/18

Uwzględnianie nagrody wypłaconej za część roku w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego

21/21

Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia chorobowego nagrody rocznej po zmianie wymiaru czasu pracy

10/19

Uznaniowa premia roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

19/14

Uzupełnianie dla celów zasiłkowych wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował

13/19

Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
Uzupełnianie wynagrodzenia określonego w stałej i zmiennej wysokości

Uzupełnianie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru zasiłków

4/21
20/18

6/16

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada w III kwartale br.

13/24

Wartość pieniężna nagrody rzeczowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

24/23

Wartość pieniężna szczepień przeciw grypie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

21/24

Wcześniejsza emerytura dla osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach

19/26

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku pomniejszanego za niektóre okresy absencji

14/17

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego na czas określony

5/22

Wliczanie premii kwartalnej do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

8/15

Wliczanie premii motywacyjnej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

4/17

Wliczanie wynagrodzenia za nadgodziny do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

12/20

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę trwa do dnia porodu

5/23

Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad chorą żoną

8/21

Wpływ daty zgłoszenia wniosku o emeryturę na jej wysokość

Wpływ przepisów płacowych na wliczanie składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków

21/31

2/20

Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczenia chorobowego

22/17

Wynagrodzenie chorobowe gdy za wcześniejszy okres pracownik utracił prawo do tego świadczenia

12/22

Wynagrodzenie chorobowe po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

10/21

Wynagrodzenie chorobowe po zakończeniu okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne
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Wynagrodzenie chorobowe pracownika legitymującego się krótkim okresem zatrudnienia

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w podstawie wymiaru zasiłków

17/19

3/23

Wynagrodzenie za czas choroby powstałej na skutek wypadku w drodze do pracy

18/17

Wynagrodzenie za godziny zajęć objęte programem unijnym w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

15/25

Wynagrodzenie za przestój w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

22/19

Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 przy stałym wynagrodzeniu i zmiennej premii miesięcznej

14/23

Wypłata emerytury członkowi rodziny po śmierci emeryta

15/29

Wypłata emerytury pomostowej w razie podjęcia pracy o szczególnym charakterze

11/26

Wypłata świadczenia przedemerytalnego w gwarantowanej wysokości po podjęciu zatrudnienia

7/27

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego dla prowadzącego działalność gospodarczą

21/30

Wypłata świadczeń chorobowych po otrzymaniu przez pracownika zaświadczenia lekarskiego za okres wsteczny

17/22

Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy, z którym zawarto kolejną umowę zlecenia

16/23

Wypłata zasiłku dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu z przerwami

4/24

Wypłata zasiłku opiekuńczego za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem

2/28

Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia, gdy zwolnienie obejmuje ostatnie dni pracy

22/25

Wypłata zasiłku w razie stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika

12/26

Wypłata zawieszonego świadczenia dla zarobkującego emeryta po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego

18/26

Wyrównanie zasiłku chorobowego w przypadku nieprawidłowego obliczenia jego wysokości

9/17

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w razie rezygnacji z urlopu związanego z rodzicielstwem

4/23

Wysokość podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w związku z podwyższeniem etatu

7/18

Wysokość świadczenia chorobowego w razie przekroczenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek

6/17

Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia

4/18

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, który w każdym miesiącu korzystał z urlopu bezpłatnego

10/23

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika uzyskującego wynagrodzenie w kwocie minimalnej

13/23

Wysokość wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wykonującego wcześniej umowę zlecenia w tej samej firmie

17/20

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłków po zmianie regulaminu wynagradzania

3/22

Wysokość wynagrodzenia chorobowego po zmianie tytułu ubezpieczenia

11/19

Wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie obniżenia wymiaru czasu pracy po urlopie wychowawczym

20/21

Wysokość zasiłków po zmianie wymiaru czasu pracy w okresie choroby

15/19

Wysokość zasiłku chorobowego dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą po zmianie tytułu ubezpieczenia chorobowego

19/18

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

21/23

Wysokość zasiłku chorobowego dla zatrudnionego u dwóch pracodawców w razie rozwiązania jednej z umów
Wysokość zasiłku chorobowego za nieudokumentowany czas pobytu w szpitalu
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Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu dłużej niż 12 miesięcy

2/24

Wystawienie byłemu pracownikowi zaświadczenia o zarobkach na formularzu ZUS Rp-7

23/26

Wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury po rozwiązaniu stosunku pracy

24/28

Zamiana na inny składnika wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

2/22

Zamiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego

20/28

Zasady ustalania świadczenia chorobowego po wypłacie nagrody za kolejny rok

20/20

Zasady wliczania nagrody rocznej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

3/24

Zasiłek chorobowy, gdy przerwa w zatrudnieniu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy

24/22

Zasiłek chorobowy dla pracownika, któremu zostało przyznane prawo do świadczenia rentowego

14/22

Zasiłek chorobowy dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu

2/27

Zasiłek chorobowy dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy

9/15

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po zmianie tytułu ubezpieczenia chorobowego

7/19

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy

18/21

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania

20/25

Zasiłek chorobowy po ustaniu pracowniczego ubezpieczenia w razie prowadzenia działalności

16/24

Zasiłek chorobowy przysługujący za czas choroby powstałej po rozwiązaniu stosunku pracy

5/25

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorcy, który nie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego

4/20

Zasiłek dla zleceniobiorcy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego

11/21

Zasiłek macierzyński dla rolnika-zleceniobiorcy ubezpieczonego w ZUS i w KRUS

11/25

Zasiłek macierzyński na dziecko urodzone w trakcie pobierania świadczeń rodzicielskich

9/23

Zasiłek macierzyński po długotrwałej chorobie

12/23

Zasiłek macierzyński po poronieniu ciąży

19/23

Zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka w czasie korzystania z urlopu wychowawczego
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

3/25
24/26

Zasiłek opiekuńczy, gdy godziny pracy rodziców pokrywają się

6/21

Zasiłek opiekuńczy dla ojca, gdy pracująca matka dziecka przebywa w szpitalu

7/22

Zasiłek opiekuńczy dla pracownicy zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy

Zasiłek opiekuńczy dla pracownika sprawującego opiekę nad partnerką lub jej dzieckiem

17/21

8/19

Zasiłek opiekuńczy za okres przypadający po zakończeniu urlopu wypoczynkowego

23/22

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

19/19

Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego, gdy do wypadku doszło z winy pracownika
Zasiłek za czas opieki nad noworodkiem, gdy jego matka przebywa w szpitalu

Zasiłek za czas osobistej opieki sprawowanej nad chorym ojcem przez dorosłe dzieci
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Zasiłek za dni opieki nad chorym dzieckiem dla rodziców pracujących na zmiany

21/25

Zasiłek za dzień, w którym pracownik przerwał pracę w związku z opieką nad członkiem rodziny

22/23

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych

20/27

Zwrot przez pracodawcę zasiłku chorobowego wypłaconego pracownikowi bezpodstawnie

23/23

4. Prawo pracy
Aktualizacja płacy minimalnej w dokumentach zatrudnionego cudzoziemca

22/54

Badania kontrolne po absencji chorobowej pracownika

24/53

Charakter wolnego udzielonego cudzoziemcowi zatrudnionemu w Polsce na wyjazd do kraju ojczystego

19/49

Ciągłość urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w nierównomiernej organizacji pracy

18/47

Czas pracy osoby zatrudnionej na stanowisku łączonym

4/36

Czas pracy podczas kilkudniowego wyjazdowego szkolenia podnoszącego kwalifikacje

7/34

Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego

2/37

Członkostwo w spółdzielni w stażu urlopowym

22/45

Czy firma może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?

17/51

Czy można wypłacić wynagrodzenie za zlecenie w trybie tzw. z góry?

13/51

Czy należy wskazywać przyczynę absencji pracownika w pracy na liście obecności?
Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?

3/49
20/31

Czy przyznanie pakietów medycznych wybranej grupie pracowników narusza zasadę równego traktowania?

7/53

Czy spółka z o.o. może zwolnić członka zarządu za działalność konkurencyjną?

2/34

Czy umowy o zakazie konkurencji przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa przejmującego pracowników?

15/34

Czy wartość pieniężna karty lunchowej podlega potrąceniom komorniczym?

8/36

Czy wynagrodzenie ryczałtowe zleceniobiorcy zwalnia z obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej?

4/49

Czy występuje limit godzinowy wykonywania umowy zlecenia/o świadczenie usług?

9/53

Deklaracja w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat

1/55

Do 31 maja 2017 r. - czas na przekazanie pierwszej raty odpisu na ZFŚS

10/48

Dodatek do wynagrodzenia za powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków

23/39

Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego zatrudnionego w dwóch miejscach

14/37

Dodatek za pracę w nocy w gwarantowanej stawce wynagrodzenia

6/36

Dodatki dla głównego księgowego zatrudnionego w samorządowej instytucji kultury

9/37

Dodatki stażowy i za pracę w nocy w wynagrodzeniu za godziny nadliczbowe

Dodatkowy urlop wypoczynkowy w razie zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego

16/40

5/41

Dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą w razie wykorzystywania zaległego urlopu

14/42

Dokumentowanie niekaralności pracowników samorządowych

20/51
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Dopełnianie podstawy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Dopuszczalność zawarcia umowy zlecenia, gdy występują cechy umowy o pracę

16/38

9/51

Dopuszczenie do pracy pracownika po dłuższym zwolnieniu lekarskim

15/54

Druga rata odpisu na ZFŚS do 2 października br.

18/50

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, gdy pracownik korzysta z urlopu

23/33

Egzekucja należności niealimentacyjnych z przyznanej pracownikowi nagrody pieniężnej

3/43

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy kierowcy

8/33

Ekwiwalent urlopowy w razie zmiany etatu

14/36

Ewidencja czasu pracy kierowców

10/38

Ewidencja czasu pracy radcy prawnego

13/42

Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych

4/39

Forma zawarcia umowy o pracę na czas określony wyłączonej z limitów 3/33

6/27

Godzina rozpoczęcia pracy w systemie podstawowym

23/35

Informacja o niekaralności przy zatrudnieniu nauczyciela na podstawie mianowania

13/52

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy

3/37

Informacja w sprawie rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego i tworzenia ZFŚS

2/52

Jednostronna zmiana miejsca pracy określonego w umowie

Kiedy upłynie połowa okresu wypowiedzenia warunków pracy i/lub płacy?
Kompensata pracy pozarozkładowej

Kompensata wykonywania przez pracownika pracy nadliczbowej

21/36

3/34
19/34

7/42

Konsekwencje codziennego przekraczania przez pracownika normy dobowej

13/37

Konsekwencje płacowo-informacyjne włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej

17/52

Konsekwencje podjęcia przez pracownika pracy na niewłaściwej zmianie

23/38

Konsekwencje porzucenia przez pracownika pracy
Kopia albo odpis orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych pracownika

Kto podejmuje decyzje w sprawie wydatkowania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

7/29
23/50

8/45

Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy

20/39

Kwalifikowanie krótkich wyjazdów do podróży służbowych

19/45

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Limit godzin wykonywania umowy zlecenia

Limitowanie wydatków ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

1/50
10/49

3/50

Limit umów na czas określony z uwzględnieniem okresu obowiązywania ustawy antykryzysowej

19/28

Limit wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika

13/30
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Łączenie funkcji prezesa zarządu spółki komunalnej z zatrudnieniem na innym stanowisku

16/31

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

9/46

Miejsce pracy kierowców wykonujących przewozy regularne specjalne, wahadłowe oraz okazjonalne osób

4/33

Miejsce wykonywania pracy przedstawiciela handlowego

14/27

Milczenie pracodawcy w sprawie oferty rozwiązania umowy za porozumieniem stron

18/28

Minimalna stawka godzinowa z umowy zlecenia

3/52

Minimalny okres pracy uprawniający pracownika sfery budżetowej do wynagrodzenia rocznego

5/39

Nabywanie prawa do urlopu uzupełniającego

9/43

Nadzór nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne

23/53

Nagroda jubileuszowa głównego księgowego objętego ustawą kominową

3/41

Nagroda uznaniowa dla głównej księgowej

7/46

Należności z tytułu podróży służbowej kierowcy

1/52

Naliczanie wyrównania do niemieckiej minimalnej stawki godzinowej

17/46

Nawiązanie stosunku pracy w dzień ustawowo wolny od pracy

24/30

Nawiązanie stosunku pracy z byłym pracownikiem

17/29

Nawiązanie stosunku pracy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych
Nietrzeźwość pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę

Niewykonywanie przez pewien okres umowy zlecenia a wypłata wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

5/34
24/34

5/47

Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania

14/40

Obliczanie nagrody jubileuszowej przy stałych i zmiennych składnikach płacy

11/43

Obliczanie terminów w prawie pracy

23/47

Obliczanie wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych w ruchu ciągłym

21/38

Obliczanie wymiaru urlopu wychowawczego

14/44

Obliczanie wynagrodzenia i utraconego zarobku w przypadku stawiennictwa w sądzie

23/46

Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami

18/40

Obliczenie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca i absencji zasiłkowej

22/37

Obliczenie wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionego na stanowisku kierowcy

13/49

Obniżanie wynagrodzenia za okres absencji w pracy

13/44

Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez bibliotekę

21/52

Obowiązek pracodawcy do pokrycia kosztów egzaminu czeladniczego

16/50

Obowiązek stosowania układu zbiorowego pracy po przejęciu pracowników

14/48

Obowiązek zabezpieczenia akt osobowych przez biuro rachunkowe
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
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Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika

21/34

Ocena stanu bhp na stanowiskach administracyjno-biurowych wyposażonych w komputery

13/53

Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży z uwzględnieniem stanowisk urzędowych

10/31

Od 1 listopada - posiłki profilaktyczne dla pracujących na otwartej przestrzeni

21/57

Od 1 stycznia 2017 r. zagwarantowanie zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej

1/56

Oddawanie czasu wolnego za dłuższą pracę w "roboczą" sobotę

11/33

Odmowa pracodawcy w sprawie przyjęcia złożonego przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę

12/35

Odpowiedzialność materialna pracownika za popełniony błąd prowadzący do zawyżenia wynagrodzenia

20/52

Odpracowanie długiego weekendu przez pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

15/35

Odpracowanie wyjścia prywatnego pracownika niepełnosprawnego w świetle stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy

17/40

Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

21/44

Odprawa ekonomiczna w razie indywidualnych zwolnień z pracy

6/40

Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn organizacyjnych

20/44

Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty

22/42

Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych z przyczyn dotyczących pracodawcy

24/42

Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku objętym grupowym ubezpieczeniem na życie

11/45

Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy przez przejętego pracownika

1/54

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia dla pracownika korzystającego z urlopu związanego z rodzicielstwem

2/41

Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym

5/32

Okoliczności oraz konsekwencje rozwiązania umowy przez pracownika w trybie natychmiastowym

17/35

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

13/31

Okresy uprawniające do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej w instytucji kultury

18/45

Określenie terminu wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia

21/50

Określenie wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę oraz w informacji o warunkach zatrudnienia

11/30

Opłacenie godzin nadliczbowych powstałych w związku z usuwaniem awarii

24/39

Organizacja czasu pracy pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu

13/40

Organizacja pracy i jej wpływ na wynagrodzenie w stawce miesięcznej

17/39

Pierwszeństwo udzielonego urlopu wypoczynkowego nad zwolnieniem na poszukiwanie pracy

21/49

Pierwszy czy kolejny urlop wypoczynkowy w Polsce po zatrudnieniu w Niemczech?

12/53

Planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców

12/41

Planowanie nadgodzin w rozkładach czasu pracy

18/38

Planowanie pracy dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze

18/34

Płaca minimalna kierowcy wykonującego przewozy na potrzeby własne do Niemiec

19/37

Płaca minimalna pracownika delegowanego do pracy w Niemczech

10/42
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Podstawa stosowania ruchomej organizacji czasu pracy

24/36

Podstawa wymiaru odprawy emerytalnej przy "zaniżonej" stawce zaszeregowania

24/41

Podstawa wynagrodzenia urlopowego oraz zasiłków kierowcy wykonującego pracę w różnych krajach UE

3/39

Podstawa zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

24/52

Podważenie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z powodu depresji pracownika

14/29

Podwyższenie wynagrodzenia do płacy minimalnej

6/39

Poinformowanie inspekcji pracy o zawarciu umowy na czas określony wyłączonej z limitów 3/33

3/33

Polecenie pracownikowi podróży służbowej do Austrii

Ponowne zatrudnienie pracownika po przejściu na świadczenie emerytalne
Poręczenie przez osobę trzecią za przyszłe zobowiązania pracownika

Postępowanie pracodawcy w razie wskazania w umowie o pracę nieprawidłowego okresu wypowiedzenia

21/54

8/26
19/47

9/30

Potrącanie danin publicznoprawnych od przyznanych pracownikowi dodatkowych świadczeń

21/43

Potrącenia należności egzekwowanych na poczet alimentów oraz wierzytelności bankowych

17/47

Potrącenia należności egzekwowanych oraz dobrowolne z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
Potwierdzanie czasu pracy wykazanego w karcie ewidencji

Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia

7/44
21/40

2/32

Powiadomienie pracodawcy o wypadku przy pracy

22/55

Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków

22/32

Powierzenie stanowiska pracy nieobjętego regulaminem wynagradzania

12/54

Praca w gospodarstwie rolnym w stażu urlopowym pracownika

7/49

Praca w ramach wolontariatu oraz praktyki absolwenckiej

13/35

Prawidłowość planowania pracy na sześć dni w tygodniu

6/32

Prawidłowość zapisów regulaminowych w sprawie dodatku za pracę w nocy, w nadgodzinach i stażowego

1/48

Prawo do nagrody jubileuszowej

8/34

Prawo do odprawy, gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny po rozwiązaniu umowy o pracę

19/36

Prawo do odprawy emerytalno-rentowej

11/46

Prawo do trzynastki dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo w ciągu roku szkolnego

6/37

Premia regulaminowa tylko dla wybranych grup pracowników i jej wpływ na wynagradzanie

13/47

Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową na podstawie decyzji pracodawcy

20/41

Prowadzenie w zakładzie pracy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych

2/54

Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym

2/39

Przechowywanie dokumentów firmowych, w tym związanych z zatrudnieniem pracownika

22/51

Przechowywanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy w aktach osobowych pracownika

21/56
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Przechowywanie skierowania na badania lekarskie w aktach osobowych pracownika

Przechowywanie w aktach osobowych pracownika dokumentów dotyczących naruszenia obowiązku pracowniczego

14/49

6/46

Przechowywanie w aktach pracowniczych skierowań na badania profilaktyczne

19/51

Przechowywanie w dokumentacji osobowej pracownika aktu urodzenia dziecka

20/50

Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej pracownika samorządowego

20/47

Przekazanie komornikowi informacji o numerze rachunku bankowego pracownika

4/48

Przekazywanie pracownikom rozkładów czasu pracy

4/40

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

11/29

Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy na podstawie porozumienia pracodawców

19/29

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przed rozpoczęciem pracy

10/51

Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracownicę będącą w ciąży

6/44

Przesunięcia środków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2/52

Przyjmowanie prowizji do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

21/41

Przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikowi tymczasowemu od pracodawcy użytkownika

14/46

Rekompensata za pracę w wolną sobotę

14/34

Rezygnacja pracownicy z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry"

5/43

Rezygnacja przez niepełnosprawnego pracownika z przysługujących mu dodatkowych uprawnień

6/50

Rezygnacja przez większego pracodawcę z tworzenia ZFŚS

24/50

Rezygnacja z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

19/43

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego przez "małych" pracodawców

4/47

Rezygnacja z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez "większego" pracodawcę

7/54

Rodzaj łączącego strony stosunku prawnego - kontrakt menedżerski czy umowa o pracę?

24/32

Rodzaj umowy zawartej z cudzoziemcem, który uzyskał kolejne zezwolenie na pracę w Polsce

12/36

Rozkład czasu pracy pracowników będących wyznawcami Kościoła Prawosławnego

11/39

Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne

10/41

Rozliczanie pracy w systemie równoważnym

1/45

Rozliczanie wcześniejszego rozpoczęcia pracy w następnej dobie

6/33

Rozliczenie 4-godzinnej pracy wykonywanej w każdą sobotę

Rozliczenie czasu nieprzepracowanego na skutek wysłania pracownika w podróż służbową

17/37

2/36

Rozliczenie czasu pracy kierowcy-zaopatrzeniowca w czasie podróży służbowej

11/34

Rozliczenie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

10/37

Rozliczenie czasu pracy w zagranicznej podróży służbowej

16/35

Rozliczenie pracy osoby niepełnosprawnej w razie przerwy w legitymowaniu się stopniem niepełnosprawności
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Rozliczenie wyjazdu szkoleniowo-wypoczynkowego pracowników

17/55

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej pracownika

18/43

Rozwiązanie umowy na zastępstwo pracownicy w ciąży

4/32

Rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo

6/29

Rozwiązanie umowy o pracę odwołanego prezesa zarządu

15/32

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym

16/30

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę

13/33

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym

19/32

Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy

22/43

Ryczałt za dyżury w gwarantowanej stawce minimalnego wynagrodzenia za pracę
Sankcje za nieprawidłowe korzystanie z 45-godzinnego odpoczynku na terytorium Niemiec

4/42
15/36

Skierowanie na badania okresowe

8/49

Składniki płacy ujmowane w wynagrodzeniu minimalnym

7/38

Skuteczność wypowiedzenia umowy w razie nieprzyjęcia przez pracownika dokumentu w tej sprawie

8/28

Skutki nabycia prawa do dodatku stażowego w trakcie urlopu macierzyńskiego

20/42

Skutki orzeczenia o umiarkowanej niepełnosprawności w zatrudnieniu nauczyciela

23/31

Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu

14/31

Skutki przekroczenia 24-miesięcznego okresu zatrudnienia, przewidzianego w ustawie antykryzysowej

5/30

Skutki wskazania różnych miejsc wykonywania pracy w umowie o pracę i w zakresie zadań

1/42

Spełnienie przez pracodawcę obowiązku prania i konserwacji odzieży roboczej

9/54

Sposób ustalania nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi/pracownikowi KAS

16/41

Sposób ustalania podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej

23/42

Sprostowanie treści świadectwa pracy

14/45

Status prawny i płacowy asystenta nauczyciela lub wychowawcy świetlicy

15/52

Stawka za godzinę nadliczbową z niskiej płacy zasadniczej

12/46

Stosowanie tzw. reguły 3/33 w przypadku zatrudnienia byłego pracownika

9/28

Szkolenie bhp organizowane w formie samokształcenia kierowanego

7/55

Szkolenie okresowe pracownika, któremu tymczasowo powierzono obowiązki kierowania innymi pracownikami

6/52

Średnia z godzin ponadwymiarowych w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela placówki nieferyjnej

17/44

Świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika

15/43

Świadczenia socjalne dla emeryta od byłych pracodawców

2/53

Świadczenia z ZFŚS dla pracownika wykonującego w jednej firmie dwie umowy o pracę

9/50

Świadczenie urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

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

10/47

Str. 20 z 32

Świadczenie urlopowe w razie niespełnienia wymogu korzystania z 14 dni urlopu

18/51

Świadectwo pracy w związku z wygaśnięciem stosunku pracy z powodu podjęcia zawodowej służby wojskowej

16/48

Termin na rozliczenie podróży służbowej pracownika
Termin przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia oraz jej treść

Termin rozwiązania umowy o pracę w razie wskazania przez pracownika niewłaściwego okresu wypowiedzenia

9/39
16/29

7/31

Termin wypłaty nagrody i zapomogi dla strażaka

15/47

Termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym

21/45

Termin wypłaty odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia w tej samej firmie

23/40

Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy

10/34

Termin zakończenia stosunku pracy, gdy umowa kończy się wcześniej niż wypowiedzenie

21/37

Termin złożenia przez pracownika wniosku o opiekę nad dzieckiem w wieku do 14 lat

16/49

Treść informacji o wysokości zarobków dłużnika kierowanej do komornika

2/51

Treść umowy o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

8/43

Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w komisji bhp

1/57

Udzielanie urlopu wypoczynkowego młodocianemu

10/43

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

8/38

Udzielanie zaległych urlopów, w tym dni na żądanie

3/46

Udzielenie pracownikowi-ojcu dziecka urlopu tzw. okolicznościowego i urlopu ojcowskiego

16/45

Udzielenie urlopu krótko po podjęciu pracy

21/48

Udzielenie urlopu w wymiarze co najmniej 14 dni w razie rozwiązania umowy terminowej w trakcie roku

11/47

Umowa zlecenia objęta minimalną stawką godzinową

2/49

Upływ kadencji członka zarządu jako przyczyna wypowiedzenia umowy

6/30

Upoważnienie do badania trzeźwości pracownika i odsunięcia nietrzeźwego od pracy

18/53

Uprawnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych

3/53

Uprawnienia pracownika do obsługi wózków jezdniowych

9/55

Uprawnienia wydane za granicą do wykonywania tzw. zawodów regulowanych

13/54

Urlop ojcowski na dziecko urodzone przed podjęciem obecnego zatrudnienia

8/39

Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy w związku z urlopem bezpłatnym

22/48

Urlop wypoczynkowy absolwenta

14/41

Urlop wypoczynkowy po wypowiedzeniu umowy o pracę

2/43

Urlop wypoczynkowy po zmianie wymiaru czasu pracy

9/42

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

7/48

Urlop wypoczynkowy u kolejnego pracodawcy
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Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

6/44

Urlop wypoczynkowy za okres zatrudnienia przypadający na niepełne miesiące kalendarzowe

18/46

Urlopy ojcowski i wypoczynkowy po wychowawczym

18/48

Urlopy związane z rodzicielstwem w razie urodzenia drugiego dziecka podczas urlopu wychowawczego

2/46

Uruchomienie stanowiska pracy po wypadku przy pracy

5/50

Ustalanie dochodu pracownika i członków jego rodziny dla celów funduszu socjalnego

Ustalanie podstawy wymiaru odprawy pośmiertnej
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych

20/48

9/40
22/34

Ustalanie stanu zatrudnienia dla celu obliczenia odpisów na ZFŚS

4/50

Ustalanie stawki wynagrodzenia przestojowego

8/32

Ustalanie stażu do urlopu wypoczynkowego w przypadku jednoczesnej pracy i uzupełniania wykształcenia

6/42

Ustalanie utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem pracownika do WKU

15/42

Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

13/45

Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania

22/40

Ustalenie limitu ilościowego umów na czas określony

10/32

Ustalenie prawa do dodatku za wieloletnią pracę, tzw. stażowego

15/40

Ustalenie stanu zatrudnienia pracowników dla celów PFRON

15/46

Ustalenie uprawnień urlopowych pracownika po "obniżeniu" stopnia niepełnosprawności do lekkiego

21/46

Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Ustalenie wymiaru czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego

6/49
18/35

Ustalenie wymiaru urlopów związanych z rodzicielstwem w razie adopcji dwojga dzieci

3/47

Ustalenie wynagrodzenia w razie przerwy w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego przypadającej na weekend

2/40

Ustalenie wynagrodzenia za dyżur, nadgodziny dobowe oraz pracę w dniu wolnym

12/44

Ustalenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

11/41

Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy

24/40

Ustalenie wysokości diety, gdy pracownik pozostał w miejscowości delegowania w celach prywatnych

14/39

Ustalenie zakładowego stażu pracy warunkującego długość okresu wypowiedzenia

23/28

Ustanie przedłużonego stosunku pracy z powodu poronienia ciąży

8/29

Utrata zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku przez pracownika w wieku przedemerytalnym

17/31

Utworzenie w małej firmie regulaminu pracy na wniosek organizacji związkowej

11/50

Uwzględnianie dodatku funkcyjnego w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

4/41

Uwzględnianie premii uznaniowej i dodatku specjalnego w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej

5/37

Uwzględnianie w podstawie wynagrodzenia urlopowego składników z 12 poprzednich miesięcy

9/34
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W grudniu - czas na zaplanowanie urlopów wypoczynkowych na rok 2018

24/46

W nocy z 28 na 29 października br. dłuższa praca w związku z przejściem z czasu letniego na zimowy

20/40

Warunki odmowy udzielenia pracownikowi urlopu w trybie tzw. na żądanie

19/42

Warunki pracy po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem

20/33

Warunki zatrudnienia pracowniczego i cywilnoprawnego osoby poniżej 16. roku życia

9/31

Ważność umowy o pracę zawartej z prezesem spółki z o.o.

19/33

Weryfikacja uprawnień urlopowych po przedłożeniu dodatkowych dokumentów

16/43

Wpłata na PFRON w razie dostarczenia w trakcie miesiąca przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności

8/47

Wpływ choroby pracownika na rozkład pracy po wydłużeniu weekendu świątecznego

13/39

Wpływ ogólnozakładowej podwyżki płac na ekwiwalent za urlop i odprawę pracownika odchodzącego na rentę

17/43

Wpływ przestoju w pracy, w tym ze względów atmosferycznych, na wynagrodzenie pracowników

15/38

Wpływ tzw. sojuszu drogowego części państw UE na sytuację przewoźników w Polsce

5/49

Wpływ urlopu wychowawczego na urlop wypoczynkowy

9/44

Wpływ zmiany terminu wypłat oraz dłuższej nieobecności w pracy na wynagrodzenie urlopowe

22/39

Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania premii motywacyjnej obok uznaniowej

19/38

Wprowadzenie nowych składników wynagrodzenia

7/40

Wręczenie "dyscyplinarki" za niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego

18/32

Wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu daty rozwiązania umowy o pracę

22/31

Wskazanie w wypowiedzeniu umowy o pracę kryterium doboru pracowników do zwolnienia

15/31

Wstępne badania lekarskie pracownika będącego wcześniej zleceniobiorcą w tej samej firmie
Wydanie byłemu pracownikowi korekty świadectwa pracy zamiast odpisu z poprzednio wystawionego

Wydawanie świadectwa pracy w praktyce kadrowej

3/55
23/49

7/51

Wydłużenie "majówki" poprzez wyznaczenie innego dnia wolnego od pracy

10/35

Wyjście prywatne przed rozpoczęciem rozkładowej dniówki

22/36

Wykazanie okresów nieskładkowych w treści świadectwa pracy

22/50

Wykazywanie w świadectwie pracy okresu pracy w szczególnych warunkach
Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora biblioteki publicznej

9/47
11/54

Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?

5/45

Wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego przez drugiego z rodziców

6/45

Wykorzystywanie przez pracownika zaległości urlopowych

Wykorzystywanie zaległości urlopowych po zmianie wymiaru czasu pracy
Wymiar czasu pracy w 2018 r.

Wymiar urlopu pracownika młodocianego
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Wymiar urlopu w pierwszym roku zatrudnienia

Wymiar urlopu wychowawczego na kilkoro dzieci

19/40

7/50

Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika pracującego za granicą

10/45

Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy

22/46

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przechodzącego na emeryturę

3/45

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika przechodzącego na emeryturę

17/50

Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie nieobecności z powodu choroby oraz macierzyństwa

24/45

Wynagrodzenia za urlop ze składników zmiennych, w tym po dłuższym okresie niewykonywania pracy

17/42

Wynagrodzenie pracownika uczestniczącego w sesji rady

4/44

Wynagrodzenie stałe miesięczne i za pracę nadliczbową w podstawie urlopowej

10/40

Wynagrodzenie za czas przerwy w pracy spowodowanej przyczynami technicznymi

12/49

Wynagrodzenie za godziny ponadnormatywne pracownika niepełnoetatowego w podstawie urlopowej

8/30

Wynagrodzenie za godziny zajęć objęte programem unijnym w podstawie trzynastki i wynagrodzenia za urlop

9/35

Wynagrodzenie za krótszą pracę wobec przejścia z czasu zimowego na letni

6/41

Wynagrodzenie za pracę i ekwiwalent za urlop w razie rozwiązania stosunku pracy w pierwszym dniu miesiąca

12/48

Wynagrodzenie za urlop i odprawa emerytalna po utracie prawa do jednego ze stałych składników płacy

16/37

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający pomiędzy okresami długotrwałej niezdolności do pracy

6/35

Wynagrodzenie ze zlecenia dla pracownika-tłumacza przysięgłego

8/46

Wypłata spadkobiercom wynagrodzenia należnego zmarłemu zleceniobiorcy

15/45

Wypłata wynagrodzenia w razie nieprzedłożenia przez zleceniobiorcę ewidencji godzin pracy

15/50

Wypłaty z funduszu socjalnego po odliczeniach podatkowych

23/51

Wyposażenie pracownika w odzież roboczą
Wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze w specjalistyczny fotel

Wypowiadanie umów na czas określony, w tym z pracownicą powracającą z urlopów związanych z rodzicielstwem

4/51
20/54

3/36

Wypowiedzenie umowy na czas określony

18/27

Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

24/31

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie próby dokonania natychmiastowego jej rozwiązania

18/30

Wypowiedzenie umowy pracownikowi posiadającemu przydział kryzysowy w Narodowych Siłach Rezerwy

12/39

Wypowiedzenie warunków pracy pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego, pracującemu w obniżonym wymiarze

12/33

Wyrównanie wynagrodzenia o charakterze dwuskładnikowym do stawki minimalnej
Wystąpienie godzin nadliczbowych w razie wykorzystywania przerwy na karmienie dziecka piersią

Wystąpienie nadgodzin w systemie równoważnym przy stałych dniówkach roboczych
Wyznaczanie dnia wolnego za 11 listopada br. - "Narodowe Święto Niepodległości" dla pracujących od poniedziałku do piątku
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Wyznaczanie dnia wolnego za święto Trzech Króli przypadające w 2018 r. w sobotę

24/38

Wzrost wynagrodzeń pracowników zawodów medycznych

23/43

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu w treści umowy o pracę

14/32

Zakres badań profilaktycznych pracownika-kierowcy

12/56

Zaliczanie do czasu pracy szkolenia bhp w formie samokształcenia kierowanego

11/38

Zaliczanie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do stażu urlopowego

11/48

Zaliczanie premii frekwencyjnej do podstawy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

18/41

Zaliczenie do ogólnego stażu pracy równoległego zatrudnienia

15/44

Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

24/47

Zaliczenie do stażu pracy okresu przymusowego zesłania i deportacji w ZSRR

19/46

Zaliczenie okresów przejazdów do czasu pracy pracownikom mobilnym wykonującym zadania w załodze
Zaliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego

Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym dziadków do pracowniczego stażu pracy

1/47
24/44

2/47

Zamieszczenie postanowienia o potrąceniach dobrowolnych w regulaminie wynagradzania

15/41

Zamieszczenie w umowie przedwstępnej zapisu o karze umownej

22/33

Zapewnienie pracownikowi pracującemu przy komputerze okularów korygujących wzrok

17/56

Zapewnienie środków ochrony indywidualnej

11/57

Zapis o płacy minimalnej w umowie o pracę

4/31

Zasady uznawania emeryta-byłego pracownika za osobę uprawnioną do świadczeń socjalnych

12/55

Zastosowanie ruchomego czasu pracy

12/40

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym

11/51

Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka

23/29

Zatrudnienie na czas określony w spółce przejmującej byłego pracodawcę

24/35

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej
Zatrudnienie pracownicze prezesa spółki z o.o.

Zatrudnienie przez polską firmę cudzoziemca do wykonywania pracy za granicą
Zatrudnienie przy komputerze pracownicy w ciąży

6/28
17/33

2/35
16/53

Zatrudnienie telepracowników przez zagranicznego pracodawcę

7/32

Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony z tym samym pracownikiem

4/30

Zawarcie umowy na czas określony wyłączonej spod stosowania reguły 3/33

1/39

Zawarcie umowy o pracę z prezesem zarządu spółki kapitałowej

11/32

Zawarcie umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło?

15/48

Zawarcie umowy przedwstępnej z kandydatem do pracy

15/30
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Zawarcie umowy zlecenia na sprzątanie pomieszczeń

16/52

Zawieszenie albo rezygnacja z wypłaty nagrody jubileuszowej przez pracodawcę będącego w trudnej sytuacji finansowej

4/45

Zmiana warunków umowy o pracę ze względu na wzrost stawki minimalnego wynagrodzenia

1/38

Zmniejszenie liczby godzin wykonania zlecenia przy pozostawieniu takiego samego zakresu pracy

Zmniejszenie pracownikowi wymiaru czasu pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

11/53

1/44

Zwolnienie nauczyciela będącego działaczem związkowym

20/34

Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat, gdy pracownik jest objęty obniżonymi normami czasu pracy

23/36

Zwolnienie od pracy ze względu na wystąpienie szczególnych okoliczności

13/50

Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów wypoczynku w razie decyzji pracodawcy o przesunięciu urlopu

16/46

5. Vademecum kadrowca
"Aneksowanie" umów w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2018 r.

Czas pracy pracownika w podróży służbowej, z uwzględnieniem stanowisk resortu pracy
Czas pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

Czy nabycie nieruchomości rolnej wpływa na prawo do świadczenia przedemerytalnego?
Czy oskładkować wynagrodzenie wypłacane sędziom za prowadzenie zawodów sportowych?

24/58

7/57
11/59

8/55
18/57

Czy przedsiębiorca w związku ze zmianą podstaw wymiaru składek przekazuje deklarację za styczeń br.?

4/53

Czy zapoznać praktykantów z oceną ryzyka zawodowego?

2/61

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika zaliczonego w trakcie zatrudnienia do niepełnosprawnych

14/60

Dokumentowanie szkoleń bhp przeprowadzanych przez pracodawcę we własnym zakresie

24/62

Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po dostarczeniu kolejnego e-zwolnienia

12/61

Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy

2/60

Informacja o urlopach i zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy

14/56

Informacja o urlopie macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym w treści świadectwa pracy

12/63

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy

24/58

Kompensata pracy nadliczbowej przypadającej w porze nocnej

10/55

Koszty badania profilaktycznego w razie niepodjęcia zatrudnienia przez kandydata do pracy

20/60

Minimalna stawka godzinowa prezesa zarządu spółki z o.o.

8/59

Nabywanie prawa i termin wypłaty odprawy emerytalnej

24/59

Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

22/60

Nie każdy pracodawca opłaca składki na FGŚP za pracowników

12/60

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy w raporcie miesięcznym ZUS RSA
Objęcie ubezpieczeniami w ZUS studenta-zleceniobiorcy

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłków
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Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku pracownika wykonującego umowę zlecenia

6/55

Obniżenie wymiaru czasu pracy w miejsce urlopu wychowawczego

16/58

Ocena ryzyka zawodowego

24/63

Ochrona przedemerytalna po obniżeniu wieku emerytalnego od 1 października br.

16/61

Odprawa emerytalna dla pracownika samorządowego

18/61

Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych

24/56

Okres wyczekiwania w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA

18/56

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

22/61

Opieka po rozwiązaniu umowy o pracę

24/57

Opłacanie składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

24/54

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo

22/62

Oświadczenie w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat

24/61

Podstawa wymiaru zasiłków pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

19/58

Porozumienie o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego podczas kolejnej umowy

6/57

Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik choruje na przełomie roku

1/59

Postępowanie pracodawcy w razie niestawienia się pracownika do pracy po ustnym umówieniu terminu jej rozpoczęcia

8/56

Premia w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy

8/57

Procedury związane z uchylaniem regulaminów pracy i wynagradzania

6/60

Przekazywanie dokumentacji zasiłkowej do ZUS

4/56

Przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

10/56

Przyznawanie prawa do emerytury "z urzędu"

18/59

Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę-matkę dziecka

4/59

Rozliczenie wydatków z tytułu zagranicznej podróży służbowej

16/59

Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem korpusu służby cywilnej

23/60

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem przebywającym na urlopie
Ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Ryczałt za noclegi w zagranicznej podróży kierowcy - skutki wyroku TK

7/61
14/53

1/63

Składka na FEP w razie zatrudnienia przy pracy szczególnej emeryta

22/59

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego za część miesiąca

10/53

Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

16/58

Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku

10/54

Skuteczność wypowiedzenia złożonego przez pracownicę, która po tym fakcie dowiedziała się, że jest w ciąży

12/63

Skutki nieudzielenia dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego

24/61
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Służba w Policji w stażu pracowniczym

2/60

Sposób liczenia okresu zasiłkowego przy różnych chorobach i możliwość rozwiązania stosunku pracy

20/58

Stosowanie wzoru świadectwa pracy przez pracodawcę niebędącego agencją pracy tymczasowej

18/60

Świadczenia za czas choroby spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy

8/54

Świadczenie za czas choroby pracownika wykonującego dodatkowo umowę zlecenia

12/61

Termin rozpoczęcia pracy

20/58

Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę pozarozkładową

23/55

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego w razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

2/56

Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

18/55

Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia

14/51

Ubiegłoroczne zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat

6/58

Udokumentowanie schorzenia szczególnego dla obniżenia wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych

14/58

Udzielanie nauczycielowi zwolnienia na dziecko w wieku do 14 lat

10/57

Udzielanie porządkowej kary pieniężnej

9/56

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem bez składek ZUS

22/57

Uprawnienia pracownika-specjalisty do spraw bhp

24/63

Urlop okolicznościowy na pogrzeb dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego

20/59

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy w razie opieki nad osobą chorą bez prawa do zasiłku

8/57

Ustalanie okresu zasiłkowego

4/55

Ustalanie okresu zasiłkowego

10/54

Ustalanie okresu zasiłkowego

6/54

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków

8/53

Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego

18/57

Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego

2/57

Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego, w tym w razie zamknięcia przedszkola

14/53

Ustalanie prawa i wysokości wynagrodzenia za czas choroby

5/56

Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na nowy rok składkowy

8/51

Ustalenie ciągłości niepełnosprawności po przedłożeniu przez pracownika kolejnego orzeczenia

14/59

Ustalenie limitów umów terminowych w razie ponownego zatrudnienia po przerwie

12/62

Ustalenie wynagrodzenia za nadgodziny

18/59

Uwzględnianie pracownika korzystającego z urlopu ojcowskiego w stanie zatrudnienia dla celów PFRON
Wartość nagród rzeczowych w podstawie wynagrodzenia za urlop

Wątpliwości związane z obowiązkiem przesłania do ZUS informacji ZUS IWA
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Wątpliwości związane z opłacaniem składek na Fundusz Pracy i FGŚP

16/55

Właściwe ustawodawstwo dla prowadzącego działalność w państwie członkowskim UE/EOG

19/53

Właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego dla zatrudnionego w UE/EOG

15/61

Wpływ lunchu na wysokość diety

20/60

Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne

14/55

Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli

5/51

Wydanie świadectwa pracy za zakończony okres terminowej umowy

8/58

Wydawanie oraz treść świadectwa pracy

22/64

Wydawanie polecenia podróży służbowej

12/64

Wydawanie świadectwa pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy z tego tytułu

21/58

Wydawanie świadectwa pracy po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika

Wykazywanie urlopu bezpłatnego w raporcie miesięcznym ZUS RSA

3/56
14/55

6/53

Wykazywanie w dokumentach ZUS pracownika z ustalonym prawem do emerytury

22/58

Wyłączenie osób zatrudnionych na okres próbny z kręgu uprawnionych do korzystania z ZFŚS

16/60

Wymierzenie płatnikowi składek opłaty dodatkowej z tytułu nieopłaconych składek ZUS

8/52

Wynagrodzenie dla płatników składek wypłacających zasiłki

2/56

Wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej

4/59

Wynagrodzenie w systemie równoważnym w dłuższym okresie rozliczeniowym

15/55

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wykorzystywany na przełomie miesięcy

10/56

Wypłata wyrównania wynagrodzeń/świadczeń chorobowych w dokumentach rozliczeniowych ZUS

10/52

Wypłata zasiłku chorobowego po śmierci pracownika

22/60

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu umowy o pracę

8/55

Wypłata zasiłku opiekuńczego w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców

20/57

Wypłata zasiłku opiekuńczego zleceniobiorcy

10/55

Wystawianie świadectw pracy po zmianie przepisów

4/56

Zakaz dyskryminacji przy zwolnieniach pracowników

10/58

Zakończenie stosunku pracy w czasie urlopu związanego z rodzicielstwem

22/65

Zasady kontroli płatników składek przez ZUS

8/60

Zasady wypłacania i wysokość świadczenia urlopowego

9/60

Zasady wypłaty świadczeń chorobowych

6/56

Zasady wypłaty świadczeń chorobowych

2/59

Zasady wypłaty zasiłków
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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
Najniższe wynagrodzenie tzw. białego personelu podmiotów leczniczych

Nowa kwota wynagrodzenia przyjmowanego do wyliczenia ulgi we wpłatach na PFRON - wyjaśnienie PFRON
Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - informacja resortu pracy
Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących dziecko piersią

Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
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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
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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
Zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych

2/67
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
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