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1. To musisz przeczytać
Aktualizacja zasad prowadzenia monitoringu w firmie w związku z obowiązywaniem RODO

10/4

Czas na pierwszą ratę odpisów na fundusz socjalny

10/6

Do 30 września - czas na udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za ubiegły rok

17/5

Dostosowywanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO
Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia - stanowisko MRPiPS

Konieczność wyrównania wynagrodzenia w razie udzielania wolnego za pracę nadliczbową

7/4
20/6

3/4

Korekta kwestionariuszy osobowych ze względu na zakres zawartych w nich danych

18/4

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

18/7

Miejsce przechowywania klauzuli informacyjnej i zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych

18/6

Niższy wiek pracownika młodocianego w rozumieniu przepisów kodeksowych

17/4

Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne dla wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

16/5

Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika - stanowisko MRPiPS

16/4

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wyłącznie w wersji elektronicznej

23/5

Od 8 listopada br. zmiana wysokości współczynnika urlopowego - stanowisko MRPiPS

23/4

Od 25 maja 2018 r. rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych

3/6

Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO

5/4

Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowisko MRPiPS

Przerwa w pracy tzw. lunchowa tylko w wybrane dni

14/4

3/5

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców dla celów ZFŚS

12/8

Przyczyna absencji w pracy na liście obecności

12/6

Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w handlu po wolnej od pracy niedzieli lub święcie - stanowisko MRPiPS

7/8

Rozliczenie dodatkowej pracy przypadającej po nocnej zmianie w niedzielę

21/4

Rozwiązanie umowy na czas określony, która w trakcie wypowiedzenia przekształci się w kontrakt bezterminowy

19/4

Skutki zmiany od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę

20/8

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych

20/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych

11/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych - przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników

13/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych - zasady powierzania danych osobowych pracownika innej firmie

21/5

Termin przekazania drugiej raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17/7

Ułatwienia z zakresu czasu pracy w ramach programu "Za życiem"

12/10

Uregulowanie w przepisach Kodeksu pracy stosowania przez pracodawcę monitoringu w zakładzie pracy

11/7

Urlop pracownika po przerwie w legitymowaniu się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

12/4
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W 2018 r. odpis na ZFŚS, w tym dla nauczycieli na tym samym poziomie co w ubiegłym roku

1/4

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale br.

13/6

Warunki pracy młodocianych po obniżeniu ich wieku do 15 lat

19/5

Wymiar czasu pracy w 2019 r.

20/9

Zakaz pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem - od 1 marca 2018 r. - na nowych zasadach
Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych

5/6
14/5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO

6/4

Zmiana miejsca pracy cudzoziemca oraz określenie miejsc pracy "obszarowo" - stanowisko MRPiPS

7/7

Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym nie dla nauczyciela

1/5

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Co z obniżaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował?

10/11

Czy ubezpieczyć w ZUS członka gminnej komisji?

19/16

Do 3 kwietnia 2018 r. - czas na przekazanie do ZUS zgłoszeń o pracy "szczególnej"

Do 31 stycznia 2018 r. obowiązek przesłania informacji ZUS IWA przez niektórych płatników składek

6/14

2/4

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy w razie niedopłaty składek powstałych po korekcie dokumentów rozliczeniowych 18/16
Kiedy dodatek za rozłąkę nie podlega składkom ZUS?

11/15

Kiedy działalność gospodarcza prowadzona przez rencistę stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych?

15/11

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej za siebie i osobę współpracującą?

6/13

Kiedy przedsiębiorca-rolnik pozostanie na kolejny rok w ubezpieczeniu społecznym rolników?

9/12

Korekta rozliczeń składek ZUS, gdy za część miesiąca przysługiwał zasiłek macierzyński, a nie chorobowy

18/9

Korekta rozliczeń w ZUS w związku z wypłatą wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku

20/12

Korekta składek ZUS w związku z nieprawidłowym ustaleniem podstawy ich wymiaru

12/12

Liczba ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

20/20

Nadpłata wynagrodzenia w związku z absencją zasiłkową a rozliczenie składek ZUS

24/9

Napiwki w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego

12/20

Nowe dokumenty kierowane do ZUS po skróceniu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

20/22

Obciążenia składkowo-podatkowe w razie udostępnienia mieszkania pracownikowi zamiejscowemu

22/4

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie

19/14

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi przedsiębiorcy będącego pracownikiem po rozwiązaniu stosunku pracy

10/12

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS absolwenta wykonującego umowę zlecenia

14/14

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia słuchacza szkoły policealnej

24/15

Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe członka rady nadzorczej będącego emerytem
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Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS studenta z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą

10/15

Od kiedy powstaną obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów?

21/14

Od nowego roku niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców

20/17

Od 1 kwietnia br. zmiana wysokości stopy procentowej składki wypadkowej

7/10

Od 1 stycznia br. wyższe limity zwolnień podatkowych niektórych świadczeń otrzymywanych przez pracowników

1/14

Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek ZUS

7/16

Odprawa emerytalna bez składek ZUS

1/18

Odsetki od zaległości składkowych przy wpłacie na indywidualny numer rachunku składkowego

19/11

Ograniczenie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i dobrowolne chorobowe w 2018 r.

2/15

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

15/9

Opłacanie składek ZUS należnych za część miesiąca przez przedsiębiorcę

14/9

Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę

23/8

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od przychodu z działalności

24/13

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego wcześniej osobą współpracującą

13/9

Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP tylko do osiągnięcia wymaganego wieku

5/10

Opłacanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę
Oskładkowanie i opodatkowanie karnetów sportowych współfinansowanych przez pracownika

8/8
1/17

Oskładkowanie i opodatkowanie ryczałtu za używanie przez pracownika prywatnego samochodu w jazdach lokalnych

17/15

Oskładkowanie premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim

13/13

Począwszy od stycznia br. - wpłata składek ZUS tylko na indywidualny rachunek składkowy
Podleganie ubezpieczeniom przedsiębiorcy będącego pracownikiem wykonującego umowę zlecenia

1/6
3/15

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS przez przedsiębiorcę w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

11/11

Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy po złożeniu wniosku o zasiłek chorobowy

12/19

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe pracownicy na urlopie wychowawczym

17/17

Posiłki profilaktyczne wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS

Pracodawco - do 28 lutego br. przekaż ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.
Pracownik na zwolnieniu lekarskim w liczbie ubezpieczonych wykazywanej w deklaracji ZUS DRA

Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Przedawnienie należności z tytułu składek ZUS po zmianie zasad rozliczania wpłat

Rozliczanie przez ZUS wpłaty dokonanej przez płatnika na indywidualny numer rachunku składkowego
Rozliczenie składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę po otrzymaniu zaliczki na poczet wynagrodzenia

7/17

4/6
21/13

2/17
17/12

7/14
18/10

Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń

22/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do zimowego wypoczynku pracownika i członków jego rodziny

3/10
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Rozliczenie składkowo-podatkowe obywatela Ukrainy wykonującego w Polsce umowę zlecenia

2/8

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu

17/8

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca bez prawa do świadczeń chorobowych

15/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika ubezpieczonego w ZUS jako osoba współpracująca

24/5

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie

16/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego przez część miesiąca
Rozliczenie składkowo-podatkowe umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą

6/8
12/14

Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych z kilku umów zlecenia

14/6

Rozliczenie składkowo-podatkowe w razie zgłoszenia roszczenia o wypłatę wynagrodzenia chorobowego z opóźnieniem

10/7

Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat wynagrodzeń za pracę dokonanych w styczniu br.

1/8

Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy-emeryta wykonującego kilka umów

8/6

Ryczałt na dojazdy do pracy w podstawie wymiaru składek ZUS

11/14

Składka na FGŚP za osobę współpracującą przy prowadzeniu pozarolniczej działalności

16/12

Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych w razie wykonywania przez część miesiąca pracy szczególnej

12/17

Składka na FEP w razie wykonywania pracy szczególnej, w tym także pracy innego rodzaju

Składki ZUS i podatek od wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi przez komornika
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika będącego członkiem zarządu spółki z o.o.

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika wykonującego prace twórcze
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie zapewnienia pracownikom bezpłatnego zakwaterowania

2/12

9/9
24/11

8/4
16/6

Składki ZUS i zaliczka na podatek od dodatku do ryczałtu za używanie samochodu prywatnego w jazdach lokalnych

20/14

Składki ZUS i zaliczka na podatek od wynagrodzenia niani zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej

14/11

Składki ZUS od jednorazowej rekompensaty z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej

23/18

Składki ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę

22/6

Składki ZUS przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2018 r.

3/12

Składki ZUS przedsiębiorcy po wykorzystaniu ulgi na start

23/13

Składki ZUS przedsiębiorcy-pracownika świadczącego w ramach działalności usługi na rzecz pracodawcy

18/12

Składki ZUS w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

19/7

Składki ZUS z tytułu korzystania ze służbowego pojazdu do celów prywatnych w czasie urlopu macierzyńskiego

7/19

Składki ZUS za pracownika po ustaleniu prawa do renty

1/12

Składki na FP i FGŚP od wynagrodzenia ze zlecenia pracownicy po powrocie z urlopu rodzicielskiego

10/10

Składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracownika po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem

13/7

Sposób rozliczenia wpłaty składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
Świadczenie urlopowe wyłączone z oskładkowania, ale nie z opodatkowania
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Ubezpieczenia społeczne pracownika wysyłanego do pracy za granicą

3/14

Ubezpieczenia w ZUS osoby bezrobotnej

15/13

Ubezpieczenia w ZUS osoby na urlopie wychowawczym w razie podjęcia działalności gospodarczej objętej tzw. "ulgą na start"

11/9

Ubezpieczenia w ZUS osoby opiekującej się małym dzieckiem

16/15

Ubezpieczenia w ZUS pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński w trakcie urlopu wychowawczego

14/16

Ubezpieczenia w ZUS pracownika powołanego do pełnienia funkcji członka zarządu spółki

10/14

Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia

8/10

Ubezpieczenia w ZUS z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

22/11

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia obcokrajowca mającego ustalone prawo do emerytury

19/13

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika prowadzącego działalność

24/16

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej w ramach działalności objętej ulgą na start

18/14

Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia wykonywanego przez pracownika na urlopie rodzicielskim

9/10

Ubezpieczenia w razie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zlecenia w dwóch firmach

5/16

Ulga na start dla nowego wspólnika spółki cywilnej będącego wcześniej jej pracownikiem

19/10

Ulgi w składkach ZUS dla podejmujących działalność gospodarczą po wejściu w życie "Konstytucji biznesu"

9/4

Ustalenie podstawy wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę

7/20

Ustalenie tytułu do ubezpieczeń w ZUS pracownika-przedsiębiorcy uprawnionego do świadczenia rentowego

16/14

Ustalenie z urzędu przez ZUS płatnika składek

12/16

Uwzględnienie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2017 r.

5/11

W 2019 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe nadal ograniczona do rocznego limitu

23/15

Wartość świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS
i podatku dochodowego

23/15

Właściwe ustawodawstwo dla przedsiębiorcy wykonującego jednocześnie umowę zlecenia w kilku państwach członkowskich UE

5/14

Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie macierzyńskim

4/4

Wyłączenie z oskładkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS

17/14

Wysokość składek ZUS zleceniobiorcy przystępującego do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca

13/12

Wyższa kwota wynagrodzenia pracowników delegowanych dla stosowania wyłączenia z oskładkowania równowartości diet w 2018 r.

2/13

Wyższe kwoty graniczne podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym

1/15

ZUS ma prawo zweryfikować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

4/10

Za listopad 2018 r. wyższa składka zdrowotna dla osób korzystających z urlopu wychowawczego

21/8

Zaliczenie wynagrodzeń i opłaconych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu po zmianie terminu wypłat

5/8

Zaliczka na podatek dochodowy pracownika, którego dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy

23/11

Zapłata zaległych składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców po kontroli ZUS

21/11

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
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Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny ubezpieczonego będącego obcokrajowcem

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Zgłoszenie w ZUS pracownika, który przejął funkcję płatnika składek
Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia osoby bezrobotnej

14/17

6/17

4/7
17/11

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP za pracownika po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem

15/7

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem

3/8

Zwrot członkowi rady nadzorczej nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

6/10

Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie członka rady nadzorczej w podstawie wymiaru składek ZUS - stanowisko ZUS

4/9

Zwrot nadpłaty składek ZUS po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych

9/8

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej byłemu pracownikowi

21/10

Zwrot pracownikowi poniesionych kosztów w związku z odwołaniem z urlopu w podstawie wymiaru składek ZUS

13/14

3. Zasiłki chorobowe i inne świadczenia
Czy dofinansowanie dojazdów pracowników do pracy uwzględniać przy obliczaniu zasiłków?

9/20

Czy jednorazowy dodatek uzupełniający podwyższy zasiłek chorobowy nauczyciela?

13/18

Czy okresowa emerytura kapitałowa może być wypłacana z innym świadczeniem?

18/26

Czy okres służby w Policji uprawnia do emerytury pomostowej?

1/29

Czy premia zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

3/22

Czy ryczałt za wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych podwyższy zasiłek chorobowy?

11/19

Czy wypłacić zasiłek za okres choroby przypadającej na urlop wypoczynkowy, wychowawczy albo bezpłatny?

5/26

Do 1 czerwca br. obowiązek powiadomienia ZUS o zarobkach osoby na świadczeniu przedemerytalnym

10/27

Dodatki do wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

5/18

Do końca lutego 2018 r. - powiadomienie ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów

4/23

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym rodziców zeznaniami świadków

13/23

Dołączenie do wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe dokumentów wystawionych w języku obcym

17/27

Dostarczenie zwolnienia ZUS ZLA w formie papierowej pracodawcy posiadającemu profil na PUE ZUS

10/24

Dowody do wypłaty zasiłku z ubezpieczenia społecznego i termin jej dokonania
Egzekucja należności alimentacyjnych i niealimentacyjnych z zasiłku chorobowego

3/23
22/20

Emerytura dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum

6/30

Jak postąpić w razie wypłaty zasiłku chorobowego przez nieupoważnionego pracodawcę?

9/26

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla wykonawcy pracy nakładczej?

15/17

Kiedy wynagrodzenie z umowy zlecenia podwyższy wysokość przysługującego pracownikowi zasiłku?

10/18

Liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego - na dzień 30 listopada br. - dla celów wypłaty zasiłków w 2019 r.

21/23

Możliwość "pobrania" nadpłaconego zasiłku chorobowego z przysługującego zasiłku macierzyńskiego

11/23
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Nagroda okolicznościowa nie zawsze wyłączona z podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

11/17

Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy obniży wysokość przysługującego zasiłku

10/21

Niewykorzystany w danym roku limit wypłaty zasiłku opiekuńczego nie przechodzi na następny rok

1/25

Nie zawsze ZUS z urzędu zamieni rentę tytułu niezdolności do pracy na emeryturę

9/28

Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

9/14

Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

14/19

Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ze składników miesięcznych i kwartalnych

4/13

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla menedżera

12/25

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla menedżera - raz jeszcze

18/17

Obliczanie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla zatrudnionego na podstawie kontraktu menedżerskiego
Obliczanie wysokości zasiłku dla przedsiębiorcy po przerwie w ubezpieczeniu chorobowym

7/22
23/23

Od 1 marca 2018 r. waloryzacja emerytur, rent oraz świadczenia przedemerytalnego

5/29

Od stycznia br. podwyższenie najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników

1/19

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

7/24

Okres przechowywania dokumentów zasiłkowych

16/25

Opieka nad dzieckiem, gdy jedno z rodziców objęte jest innym systemem zaopatrzenia emerytalnego

5/25

Opieka pracownika nad chorym dzieckiem, w tym w czasie choroby niepracującej matki

6/28

Otrzymałeś z ZUS informację o odprowadzonych składkach - sprawdź dane w niej zawarte

15/23

Pobieranie zasiłku opiekuńczego przez obojga rodziców w związku z chorobą dzieci

23/27

Pobyt w szpitalu w trakcie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy

20/31

Podjęcie wypłaty zasiłku chorobowego w nowym okresie zasiłkowym

24/21

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników w razie połączenia się kilku pracodawców

15/19

Podstawa wymiaru zasiłków w razie częstych niezdolności do pracy - bez zmian

8/17

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy po zmianie tytułu ubezpieczenia

2/20

Podwyższenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

13/16

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego pracownicy zatrudnionej na część etatu u dwóch pracodawców

12/28

Ponowne obliczenie emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę
Ponowne obliczenie okresowej emerytury kapitałowej

2/26
21/27

Postępowanie pracodawcy w razie nieprawidłowego ustalenia okresu zasiłkowego oraz wysokości zasiłku

9/22

Potrącenia komornicze z renty socjalnej

7/31

Praca w czasie pobierania emerytury zwiększy jej wysokość

5/31

Prawo do świadczenia przedemerytalnego bez względu na wiek wnioskodawcy

Premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
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Premia roczna wypłacona zaliczkowo w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

2/19

Premia uznaniowa nie zawsze podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłków

20/26

Premie kwartalne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy w okresie poprzedzającym chorobę wystąpił urlop bezpłatny

4/12

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia

12/21

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie likwidacji składnika wynagrodzenia

23/21

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie wysokości wynagrodzenia za pracę

9/16

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego po okresie pobierania zasiłku chorobowego

17/21

Przeliczenie świadczeń chorobowych po podwyżce wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny

24/19

Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego na czas pobytu dziecka w szpitalu

21/24

Przychód z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

17/23

Przyjęcie do podstawy wymiaru kapitału początkowego za lata "zerowe" minimalnego wynagrodzenia

9/27

Przyjmowanie okresu wychowywania małego dziecka przy ustalaniu prawa do renty

17/28

Przyznanie emerytury "z urzędu" po osiągnięciu przez rencistę wieku emerytalnego

23/28

Przyznawanie i przywracanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Renta dla osoby z krótkim stażem pracy

3/29
20/33

Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego dla członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy

1/28

Rodzaj świadczenia dla pracownika niezdolnego do pracy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

13/21

Rodzaj świadczenia w razie choroby pracownika powstałej w czasie sprawowania opieki nad żoną

16/26

Rozstrzyganie wątpliwości pracodawcy dotyczących otwierania nowych okresów zasiłkowych

10/22

Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru czasu pracy

13/15

Składnik wynagrodzenia wypłacany za okres dłuższy niż rok w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

17/18

Sposób wypełnienia nowego druku zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - ERP-7

22/21

Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku

2/22

Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem

2/24

Świadczenia chorobowe w razie niezdolności do pracy powstałej w czasie urlopu bezpłatnego

22/15

Świadczenie chorobowe po ustaniu umowy o pracę zawartej na zastępstwo

8/23

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale br. nie podlega waloryzacji

1/26

Termin wypłaty świadczenia chorobowego po wydaniu decyzji ZUS w sprawie okresu zasiłkowego

Ustalanie okresu zasiłkowego

11/20

4/18

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika zatrudnionego z przerwami u tego samego pracodawcy

12/22

Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu

15/14

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po zmianie przepisów wewnątrzzakładowych

5/20

Ustalanie stawki dziennej wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

7/21

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

Str. 9 z 31

Ustalanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wykonującego u pracodawcy dwie umowy o pracę

Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego po przerwie w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego

24/18

8/18

Ustalenie limitu dni zasiłku opiekuńczego na przełomie roku

24/23

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie terminu wypłat wynagrodzeń

21/15

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po przeprowadzonej przez pracodawcę kontroli zwolnienia

10/20

Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku po zmianie etatu w trakcie choroby

11/16

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii kwartalnej po zmianie etatu w trakcie kwartału

20/25

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku przychodu zleceniobiorcy uzyskanego za nieprzepracowany miesiąc

14/21

Uwzględnianie wynagrodzenia dla celów zasiłkowych, gdy pracownik otrzymuje premię uznaniową

16/17

Uwzględnianie wynagrodzenia za dyżury w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

9/19

Uwzględnienie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

4/15

Uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpi NN

Uwzględnienie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

23/22

8/16

Uznaniowa premia kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

15/16

Uzupełnianie nagrody rocznej o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy

3/20

Waloryzacja faktycznej podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

6/21

Waloryzacja podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego rozpoczynającego się w II kwartale br.

7/25

Waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku przyjęta do ustalenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale br.

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia premii wypłaconej za niepełny rok zatrudnienia
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii wypłacanych za okresy miesięczne

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego do określonego terminu
Wliczanie nagrody rocznej do podstawy wymiaru zasiłku

Wliczanie premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w zależności od terminu jej wypłaty

19/19

5/21
17/19

1/21
12/23

3/17

Wliczanie premii regulaminowej do podstawy wymiaru niektórych świadczeń chorobowych

18/20

Wliczanie premii regulaminowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

10/16

Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłków premii po uzupełnieniu czy w kwocie faktycznie uzyskanej?

23/19

Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku nagrody rocznej po zmianie etatu

8/14

Wliczenie wynagrodzenia za pierwszy miesiąc zatrudnienia do podstawy wymiaru zasiłku po uzupełnieniu

9/18

Wskazanie w zaświadczeniu Z-3 liczby dni obowiązujących do przepracowania

19/21

Wycofanie wniosku o emeryturę

14/30

Wykazywanie składników wynagrodzenia w zaświadczeniu o zarobkach wystawianym dla celów emerytalno-rentowych

11/24

Wykazywanie w druku Z-3 wypłacanych kwartalnie dodatków za nadgodziny
Wynagrodzenie chorobowe, gdy pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego czasu pracy
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Wynagrodzenie chorobowe dla nowo zatrudnionego pracownika

6/20

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika-absolwenta szkoły wyższej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

20/29

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

6/26

Wynagrodzenie chorobowe po dwukrotnej zmianie wymiaru czasu pracy przypadającej w okresie choroby

22/14

Wynagrodzenie chorobowe pracownika po okresie przerwy spowodowanej pobieraniem renty

14/20

Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu

16/18

Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na podstawie kolejnej umowy na czas określony

24/17

Wynagrodzenie chorobowe w miesiącu, w którym pracownik wypracował obowiązujący wymiar czasu pracy

8/15

Wynagrodzenie z kolejnej umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

4/16

Wynagrodzenie za czas choroby przypadającej na dzień wolny od pracy

23/25

Wynagrodzenie za pracę i czas choroby, gdy pracownik w miesiącu nie przepracował ani jednego dnia

12/27

Wypełnianie wniosku o wypłatę zasiłku opiekuńczego

12/26

Wypełnianie zaświadczenia Z-3a dla wykonującego umowę zlecenia kilka dni w miesiącu

18/22

Wypełnianie zaświadczenia płatnika składek Z-3

16/21

Wypłata emerytury dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy

8/24

Wypłata emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę

16/27

Wypłata pracownikowi zasiłku opiekuńczego za czas opieki nad chorym rodzicem

22/17

Wypłata świadczeń chorobowych, gdy niezdolność do pracy powstanie w czasie urlopu wychowawczego

24/25

Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku 2017/2018

1/24

Wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku za każdy dzień absencji chorobowej

11/21

Wypłata zasiłku chorobowego w razie kolejnej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą

23/26

Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla ojca po śmierci nieubezpieczonej matki dziecka

8/21

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po chorobowym

6/24

Wypłata zasiłku na podstawie zwolnienia lekarskiego obejmującego pobyt w szpitalu

18/25

Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

17/24

Wysokość świadczenia chorobowego, gdy za okres choroby pracownik zachowuje prawo do premii

5/22

Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

19/17

Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy zarobki pracownika przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalnorentowych

1/22

Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

6/22

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy będącego równocześnie pracownikiem - stanowisko ZUS

16/19

Wysokość zasiłku macierzyńskiego, gdy urlop rodzicielski jest wykorzystywany w częściach

15/21

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po przerwie w urlopie rodzicielskim

19/24

Wysokość zasiłku za czas pobytu w szpitalu pracownika 50+ w razie powstania ponownej niezdolności do pracy
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Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego przypadającego przed porodem

4/21

Za jaki okres dokonać wypłaty zasiłku macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka?

3/28

Zaliczenie do okresu zasiłkowego dni choroby, gdy pracownika pozbawiono prawa do świadczenia

6/27

Zaliczenie opieki nad dzieckiem do stażu emerytalno-rentowego

19/25

Zasady obliczania zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy

21/16

Zasiłek chorobowy, gdy przerwa pomiędzy kolejnymi zwolnieniami lekarskimi przekroczy 60 dni

7/27

Zasiłek chorobowy dla kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym

5/23

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy niezdolnego do pracy w pierwszym miesiącu wykonywania zlecenia

21/21

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby z ustalonym prawem do renty rodzinnej

14/23

Zasiłek chorobowy w razie dostarczenia papierowej wersji zwolnienia lekarskiego z opóźnieniem

15/22

Zasiłek chorobowy w razie przedłożenia przez pracownika "uszkodzonego" zwolnienia lekarskiego

17/26

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego w razie braku ważnego szkolenia bhp

7/29

Zasiłek dla pracownika sprawującego opiekę w okresie choroby niepełnosprawnego dziecka

13/19

Zasiłek dla przedsiębiorcy w razie choroby powstałej krótko po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

10/26

Zasiłek macierzyński, gdy pracownica urodziła dziecko podczas pobytu za granicą

9/25

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy-ojca dziecka po rezygnacji matki z części urlopu rodzicielskiego

22/16

Zasiłek macierzyński wypłacany członkowi najbliższej rodziny za czas pobytu matki dziecka w szpitalu

18/23

Zasiłek macierzyński z dwóch tytułów dla pracownika-przedsiębiorcy za okres urlopu ojcowskiego

24/24

Zasiłek opiekuńczy dla pracownika, w tym opiekującego się dzieckiem niepełnosprawnym

14/24

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego sprawującego opiekę nad bliźniętami

9/21

Zasiłek opiekuńczy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

2/25

Zasiłek opiekuńczy w przypadku choroby stałego opiekuna dziecka

16/24

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w czasie pobytu jego matki w szpitalu

8/20

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny

3/26

Zasiłek w pierwszym miesiącu ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy będącego równocześnie pracownikiem

19/20

Zasiłek za czas opieki nad chorym członkiem rodziny

19/23

Zasiłek za okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

13/22

Zasiłek za wybrane dni zwolnienia lekarskiego wystawionego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem

20/30

Zasiłek za czas niezdolności do pracy wynikającej z następstw wypadku przy pracy u innego pracodawcy

6/29

"Zawieszenie" zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego z powodu zaległości w opłacaniu składek

9/24

Zwiększenie emerytury w związku z opłacaniem składek do KRUS

24/27

4. Prawo pracy
Aktualizacja informacji o warunkach zatrudnienia niepełnosprawnego po "wyłączeniu" norm ochronnych

19/27
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Badania lekarskie dla młodocianych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia

11/46

Badania okresowe kierowców

10/51

Badania psychologiczne pracowników-kierowców

24/54

Badania wstępne i okresowe kierowców samochodów ciężarowych

1/51

Badania wstępne kandydata do pracy będącego wcześniej zleceniobiorcą w tym samym podmiocie

2/52

Bezpieczeństwo pracy zatrudnionych przy obsłudze wózków podnośnikowych

14/56

Brak pouczenia o możliwości odwołania do sądu w treści wypowiedzenia umowy o pracę

10/29

Ciągi komunikacyjne w hali produkcyjnej

11/48

Czas pracy i wynagrodzenie kierowcy zatrudnionego przy przewozach regularnych osób

24/34

Czas pracy instalatorów sprzętu/serwisantów pracujących w terenie

22/31

Czas pracy kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

13/34

Czas pracy kierowcy w przewozach międzynarodowych

3/37

Czas pracy młodocianego wykonującego umowę zlecenia

14/38

Czas pracy pracownika mobilnego korzystającego z noclegu w terenie

18/36

Czas pracy serwisantów odbywających wyjazdy służbowe

4/32

Czas pracy w listopadzie br. po wprowadzeniu dodatkowego dnia świątecznego

23/34

Czas trwania zagranicznej podróży służbowej odbywanej do kilku państw jednocześnie

15/34

Czy każde pismo z sądu stanowi podstawę do udzielenia zwolnienia od pracy?

22/50

Czy korzystanie z obniżonego wymiaru czasu pracy wpływa na wymiar urlopu wychowawczego?

19/43

Czy można rozwiązać umowę o pracę z powodu niedostarczenia zwolnienia lekarskiego?

15/29

Czy okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego podwyższy staż urlopowy?

7/53

Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?

8/32

Czy pracodawca może wymagać od pracownika podpisania weksla?

9/51

Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownikowi powołanemu na ćwiczenia wojskowe?

12/34

Czy pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych przysługuje odprawa?

6/43

Czy próba kradzieży mienia firmy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?

4/29

Czy urlop macierzyński powoduje przerwanie urlopu dla poratowania zdrowia?

Czy uwzględnić alimenty i tzw. 500+ w dochodzie rodziny do celów przyznawania świadczeń socjalnych?
Czy zleceniodawca może wydać polecenie służbowe zleceniobiorcy?

Czy zwolniony prezes zarządu zatrudniony na podstawie umowy o pracę może żądać przywrócenia do pracy?
Dane osobowe i dokumenty, jakich pracodawca może żądać od zatrudnianego obywatela Ukrainy

Długość okresu pracy przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela
Doba pracownicza kierowcy zatrudnionego przy przewozach lokalnych oraz międzynarodowych
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Dodatek funkcyjny w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

15/37

Dodatek kontrolerski w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika/funkcjonariusza KAS

8/44

Dodatek stażowy dla pracownika niepedagogicznego, zatrudnionego w szkole

6/42

Dodatek stażowy dla zatrudnionego w trakcie miesiąca pracownika instytucji kultury

21/41

Dodatek stażowy pracownika samorządowego za okres pobierania świadczeń chorobowych - stanowisko MRPiPS

19/38

Dodatek za dyżury medyczne w średniej urlopowej

9/41

Dodatki specjalne w podstawie wymiaru ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

17/42

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy często korzystającej ze zwolnień lekarskich

6/40

Dokształcanie pracownika na koszt pracodawcy

22/47

Dokumentacja pracownicza dla zatrudnionego na łączonym stanowisku kierowcy-magazyniera

3/50

Dokumentowanie okresów zatrudnienia innym dowodem niż świadectwo pracy

1/49

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym dla nabycia uprawnień pracowniczych

15/45

Dopłata do okularów korekcyjnych dla dyrektora szkoły

23/54

Dopuszczalność egzekucji komorniczej z dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi

2/41

Dopuszczalność podjęcia dodatkowej pracy podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego

3/32

Dopuszczalność pracy w niedzielę ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy

10/37

Dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego

12/37

Dopuszczalność zobowiązania pracowników do nieujawniania wysokości zarobków

11/37

Dopuszczalność zróżnicowania wysokości wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w różnych oddziałach

13/38

Dopuszczenie pracownika do pracy pomimo braku szkolenia okresowego

3/52

Doręczanie pracownikom rozkładów czasu pracy, nie w każdym przypadku

8/36

Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

22/26

Dyscyplinarne zwolnienie pracownika z pracy

14/33

Dyżur pracownika "pod telefonem" po godzinach pracy

9/32

Dzielenie urlopu wypoczynkowego na części

6/44

Egzekucja kosztów procesu w sprawie o alimenty z wynagrodzenia pracownika za pośrednictwem komornika

4/42

Egzekucja należności z nagrody jubileuszowej

Ewidencjowanie godzin zrealizowanego zlecenia

24/43

8/51

Finansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych imprez ogólnodostępnych

14/51

Forma oraz treść aktu przyznającego premie uznaniowe

16/38

Godziny nadliczbowe w ruchomej organizacji czasu pracy

1/34

Godziny pozaplanowe pracownika korzystającego z obniżonego wymiaru zamiast z urlopu wychowawczego

21/38

Informacja o aresztowaniu pracownika lub pozbawieniu go wolności

18/51
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Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego przez "małego" pracodawcę

2/48

Informowanie pracownika o przekształceniu się umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

13/25

Jak doręczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownikowi, który porzucił pracę?

17/45

Jak obliczać okresy urlopu wychowawczego, w tym wykorzystywanego w częściach?

2/44

Kompensata czasu przepracowanego w przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu rozliczeniowego

9/30

Kompensata dnia wolnego, w którym pracownik na polecenie pracodawcy wziął udział w szkoleniu

13/31

Kompensata dodatkowej pracy czasem wolnym

21/33

Kompensata pracy wykonywanej w wolną niedzielę przez pracownika niepełnoetatowego

8/33

Kompensata za pracę wykonywaną w niedzielę lub święto

14/34

Konsekwencje udzielenia "zaliczkowego" urlopu wypoczynkowego w razie wcześniejszego rozwiązania umowy

15/44

Konsultacja związkowa przed wypowiedzeniem umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.

2/34

Korzystanie z urlopu wychowawczego w razie uczęszczania dziecka do przedszkola

14/47

Kształtowanie treści regulaminu prowizyjnego

18/49

Kto i kiedy składa sprawozdania o zatrudnieniu do GUS?

10/48

Kto zatwierdza listę płac?

8/46

Kwalifikacja świadczenia nagradzającego zakładowy staż pracy

16/51

Kwota wolna od potrąceń dla zatrudnionego na część etatu przez niepełny miesiąc

19/36

Legalne zatrudnienie po utracie ważności oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

20/36

Liczba emerytów objętych opieką socjalną dla ustalenia zwiększeń na fundusz socjalny

4/50

Liczba godzin do przepracowania w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca

23/36

Liczba godzin nadliczbowych w świadectwie pracy

20/50

Limit czasowy zatrudnienia na podstawie umowy terminowej

18/28

Limit godzin ponadwymiarowych dla niepełnoetatowca, w tym będącego osobą niepełnosprawną
Łączenie urlopu wychowawczego i pracy w obniżonym wymiarze

7/37
21/46

Możliwość przerwania urlopu ojcowskiego w razie hospitalizacji dziecka

4/45

Możliwość zatrudnienia na czas określony po rozwiązaniu bezterminowej umowy o pracę

2/28

Nabycie prawa do urlopu uzupełniającego w ostatnim dniu zatrudnienia

Nabywanie prawa do dodatku stażowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Nadgodziny wynikające z przepracowania dodatkowej dniówki w systemie równoważnym

24/45

5/48
23/37

Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowego i zatrudnionego w instytucji kultury

2/39

Nagroda przyznawana co miesiąc w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

7/49

Narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika

7/57

Narzucenie pracownikowi formy rekompensaty pracy wykonywanej w nadgodzinach

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

17/36

Str. 15 z 31

Nieobecność pracownika w pracy z powodu przedłużających się badań kontrolnych

9/48

Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego podstawą do dyscyplinarnego zwolnienia

12/32

Nietrzeźwość pracownika podstawą do wyciągnięcia konsekwencji dyscyplinarnych

11/27

Niewłaściwe zachowanie pracownika jako podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

24/30

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu premiowania

9/36

Obliczanie utraconego zarobku w celu sporządzenia zaświadczenia do sądu

21/49

Obliczanie wynagrodzenia nauczyciela za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy

18/42

Obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy spowodowanych różnymi przyczynami

10/41

Obliczanie wynagrodzenia w razie zatrudnienia bądź jego ustania w trakcie miesiąca

2/35

Obliczanie wynagrodzenia za nadgodziny pracownika wynagradzanego stałą stawką, premią i prowizją

16/35

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

22/38

Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

24/39

Obliczanie wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego dokonano jego podwyższenia

3/41

Obliczenie okresu korzystania z urlopu wychowawczego

7/52

Obniżenie bieżącego wynagrodzenia w związku z nadpłatą w poprzednim miesiącu

1/37

Obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w związku z zawyżonym jego wykorzystaniem w poprzednim zatrudnieniu

16/44

Obniżenie wynagrodzenia lub pozbawienie płacy za wadliwe wykonanie pracy

19/39

Obowiązek uzgadniania regulaminu płacowego ze związkami zawodowymi

21/47

Obowiązek wykonywania tzw. innych poleceń pracodawcy

18/31

Obowiązek zabezpieczenia akt osobowych pracowników przez biuro rachunkowe

8/53

Obowiązek zapewnienia okularów dla pracujących przy monitorze ekranowym

19/49

Obowiązek zapewnienia pracownikom bieżącej ciepłej wody

22/51

Obowiązki administratora w związku z posiadaniem zbioru danych

16/47

Obowiązki pracodawcy w końcu roku

24/48

Obowiązki pracodawcy w przypadku umów z podmiotami trzecimi w aspekcie RODO

14/53

Ochrona pracownika w okresie oczekiwania na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego

6/31

Ochrona stosunku pracy pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

19/28

Ochrona zatrudnienia pracownika po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego

17/33

Od 1 lipca br. podwyżka wynagrodzeń dla wykonujących zawód medyczny w podmiotach leczniczych

13/41

Odliczanie w kolejnym terminie wypłaty, nadpłaconego z powodu choroby pracownika wynagrodzenia za pracę

5/44

Odmowa pracownika do udziału w pracach komisji inwentaryzacyjnej

11/43

Od nowego roku skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

17/53

Odpis na fundusz socjalny gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym
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Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku porzucenia przez niego pracy

14/55

Odpowiedzialność pracodawcy za wypadek przy pracy

12/50

Odpowiedzialność za zniszczenie mienia powierzonego przez pracownika, który nie był za nie odpowiedzialny

23/53

Odpracowanie piątku przypadającego po dniu Bożego Ciała przez pracownicę w ciąży oraz osobę opiekującą się małym dzieckiem

12/39

Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy

18/38

Odpracowanie prywatnego wyjścia z pracy

14/36

Odpracowywanie przez osobę niepełnosprawną zwolnienia od pracy przeznaczonego na zabiegi rehabilitacyjne

7/41

Odprawa ekonomiczna po rozstaniu z pracownikiem w ramach zwolnień indywidualnych

17/44

Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

21/42

Odprawa emerytalna dla pracownika, który nabył prawo do emerytury mundurowej

3/44

Odprawa i nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę

14/41

Odszkodowanie w razie zwolnienia pracownika z zakazu konkurencji

16/52

Okoliczności mające wpływ na przerwanie lub przesunięcie urlopu wypoczynkowego

16/41

Okoliczności wyrównywania wynagrodzenia za pracę do płacy minimalnej

24/40

Okresowe badania profilaktyczne związkowca zwolnionego ze świadczenia pracy
Okres wypowiedzenia po przekształceniu się umowy terminowej w umowę na czas nieokreślony

Okresy pracy zaliczane do stażu w służbie bhp
Określenie miejsca pracy pracowników mobilnych

8/56
22/25

5/57
13/26

Określenie w umowie o pracę dłuższego niż kodeksowy okresu wypowiedzenia oraz jego wpływ na odszkodowanie

8/30

Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej

4/30

Organizacja pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

5/39

Organizacja pracy w systemie zmianowym przez 7 dni tygodnia

22/34

Organizacja rozkładu ruchomego i konsekwencje jego wprowadzenia

21/35

Pierwszeństwo pracowników-rodziców dzieci w wieku szkolnym w wyborze terminu urlopu wypoczynkowego

15/41

Pierwszy urlop wypoczynkowy młodocianego w razie porzucenia przez niego pracy

9/46

Planowanie czasu pracy kierowcy legitymującego się stopniem niepełnosprawności

18/34

Podjęcie pracy zarobkowej w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego

5/38

Podróż służbowa w celu odbioru zamówionej maszyny od kontrahenta połączona ze szkoleniem

5/41

Podwyżka wynagrodzenia z mocą wsteczną także dla byłego pracownika

23/45

Ponowne zatrudnienie głównego księgowego w samorządzie

1/33

Postanowienia umowy zawartej z pracownikiem zatrudnionym "w terenie" na część etatu

8/28

Postępowanie pracodawcy, gdy pracownik choruje w dniu wolnym wyznaczonym za pracę w sobotę

17/38

Postępowanie pracodawcy przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w świetle RODO

15/50

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

Str. 17 z 31

Potrącanie zasądzonej kary ograniczenia wolności

Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i innych świadczeń

23/46

1/39

Potrącenia należności egzekwowanych z wynagrodzenia, odprawy i nagrody jubileuszowej, wypłaconych w tym samym miesiącu

16/39

Potrącenia z wynagrodzenia w przypadku dwóch rodzajów zajęć komorniczych oraz nierozliczonej zaliczki

12/44

Potrącenie komornicze z odsetek od nieterminowych wypłat wynagrodzeń i zasiłków

22/42

Potrącenie składki związkowej z wynagrodzenia pracownika i zleceniobiorcy

21/43

Praca cudzoziemca po upływie ważności oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy

19/33

Praca w gospodarstwie rolnym wykonywana w okresie nauki w szkole wyższej w stażu pracy

24/52

Praca w nadgodzinach pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych

8/38

Prawa pracownika - członka komisji wyborczej

20/52

Prawo do wcześniejszej nagrody jubileuszowej pracownika instytucji kultury

16/37

Prawo do odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia pracownika-emeryta

15/39

Prawo do odprawy i odszkodowania, gdy pracownik rozwiązał umowę w trybie natychmiastowym

10/46

Prawo do urlopu wypoczynkowego po przerwie w korzystaniu z urlopu wychowawczego

17/50

Premia uznaniowa w podstawie urlopowej

20/38

Premia uznaniowa wypłacana kwartalnie w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
Premiowanie pracowników za niewystąpienie wypadku przy pracy

Proporcjonalne obniżanie urlopu za okresy pełnienia służby terytorialnej - stanowisko MRPiPS

4/38
12/46

2/43

Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla kadry zarządzającej

22/32

Prowizja w wynagrodzeniu za okres zwolnienia z pracy udzielonego z powodu szczególnych okoliczności

22/41

Prywatny numer telefonu pracownika w aktach pracowniczych w świetle RODO

17/51

Przechowywanie dokumentacji powypadkowej w firmie
Przechowywanie dokumentów związanych ze szkoleniami bhp i badaniami lekarskimi

7/58
21/50

Przedawnienie prawa do odprawy rentowej

1/42

Przedłużenie umowy o pracę z pracownicą-cudzoziemką w ciąży, gdy kończy się ważność zezwolenia na pracę

2/30

Przekazanie nowo zatrudnionemu informacji o monitoringu przed przystąpieniem do pracy

24/50

Przekazanie społecznemu inspektorowi pracy danych o pracowniku - tylko za jego zgodą

16/49

Przeliczenie uprawnień urlopowych w związku z udowodnieniem dodatkowego stażu pracy

12/47

Przeniesienie na inne stanowisko z powodu ograniczonej zdolności do pracy

22/52

Przeprowadzanie badań wstępnych i okresowych kierowców wykonujących także inne prace

18/53

Przeprowadzenie pomiarów wydatku energetycznego w zakładzie na żądanie związków zawodowych

16/53

"Przerwanie" korzystania z urlopu rodzicielskiego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
Przetwarzanie wizerunku pracownika do celów marketingowych na podstawie zgody udzielonej przed stosowaniem RODO
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Przeznaczenie urlopu wypoczynkowego na wyjazd integracyjny organizowany przez pracodawcę

19/41

Przyjęcie korzyści majątkowej przez pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy bez wypowiedzenia

11/29

"Przymusowe" wysyłanie pracowników na urlop wypoczynkowy

12/48

"Przyspieszenie" rozwiązania umowy o pracę przez pracownika znajdującego się w okresie wypowiedzenia

23/30

Przyznanie dodatku za obecność w pracy i wliczanie go do podstawy urlopowej

5/47

Przyznanie nagrody za polecenie kandydata do pracy

2/40

Przyznanie odprawy emerytalno-rentowej byłemu pracownikowi

Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

24/42

5/51

Przyznanie przez pracodawcę wybranym pracownikom dodatkowego urlopu wypoczynkowego

20/46

Przyznawanie nagród pieniężnych wybranej grupie pracowników

20/41

Rekompensowanie urlopem niedoboru godzin pracy wynikającego z nieprawidłowego harmonogramu

16/46

Rezygnacja z części urlopu wychowawczego w razie kolejnej ciąży

18/46

Rezygnacja z tworzenia funduszu socjalnego nie zawsze prowadzi do wypłaty świadczenia urlopowego

6/49

Rozliczanie dodatkowej pracy osoby zatrudnionej w systemie równoważnym

12/35

Rozliczanie odpoczynków tygodniowych w praktyce

17/35

Rozliczanie pozaplanowej pracy niedzielnej pracownika zatrudnionego na część etatu

9/31

Rozliczanie pracy wykonywanej w wolną sobotę

3/34

Rozliczenie podróży służbowej pracownika mobilnego

8/40

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, którego nieobecność w pracy ma różne podstawy prawne

23/31

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby lub innej nieobecności

10/31

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

11/26

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu podania nieprawdziwych informacji podczas rekrutacji

15/27

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą będącą w ciąży

17/31

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem będącym w okresie chronionym

12/31

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
Rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy w trakcie trwającego już wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej przed nawiązaniem stosunku pracy

1/32
19/30

2/31
16/30

Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym z pracownikiem, który wcześniej złożył wypowiedzenie

8/25

Skrócenie okresu wypowiedzenia warunków pracy lub płacy

4/27

Skutki błędnego określenia wysokości wynagrodzenia w aneksie do umowy o pracę

14/43

Skutki naruszenia maksymalnego okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego

21/31

Skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika z powodu rozszerzenia zakresu obowiązków

16/31
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Skutki skrócenia okresu wypowiedzenia w drodze porozumienia się stron

20/34

Skutki szkolenia z zakresu bhp dla czasu pracy niepełnoetatowca

6/37

Skutki zmiany miejsca pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

5/34

Stosowanie limitów 3/33 do umów na czas określony

7/34

Stosowanie okresu rozliczeniowego przypadającego na przełomie miesięcy

8/35

Stosowanie przepisów RODO w kontraktach menedżerskich

17/55

Stwierdzenie u pracownika objawów choroby zawodowej

20/53

Stypendium dla ucznia w zamian za przyrzeczenie podjęcia pracy po ukończeniu nauki

10/50

Szkolenie wstępne po zmianie pracodawcy przy zachowaniu tego samego stanowiska pracy

9/52

Termin oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

4/28

Termin wydania protokołu powypadkowego oraz konsekwencje opóźnienia w zgłoszeniu wypadku

Termin wypłaty lub postawienia do dyspozycji pracownika wynagrodzenia za pracę

13/50

9/39

Termin wypłaty odprawy emerytalno-rentowej

18/39

Udzielanie i ewidencjonowanie urlopu "na żądanie" pracownika tymczasowego

18/48

Udzielanie pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy

20/51

Udzielanie pracownikowi godzinowego zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat

4/48

Udzielanie pracownikowi urlopu na żądanie gdy dysponuje on zaległym urlopem

9/45

Udzielanie pracownikowi urlopu wypoczynkowego po długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą

17/49

Udzielanie urlopu wszystkim pracownikom w jednym czasie

20/44

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnoetatowemu

21/45

Udzielanie zwolnień od pracy nauczycielowi ze znacznym stopniem niepełnosprawności

22/49

Udzielenie tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu

2/47

Ujednolicenie stawki dodatków za godziny nadliczbowe

5/46

Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania stosunku pracy lub wcześniejszego powrotu zastępowanego

7/32

Umowa szkoleniowa ze zleceniobiorcą

6/50

Umowne skrócenie okresu wypowiedzenia

16/29

Umowy na czas określony, do których nie stosuje się limitów 3/33

21/28

Uprawnienia urlopowe pracownika w pierwszym roku zatrudnienia

4/46

Urlop okolicznościowy w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego

19/45

Urlop w roku ukończenia przez młodocianego 18 lat

22/44

Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego

1/44

Urlop wypoczynkowy członków związków zawodowych w czasie kadencji w zarządzie

8/47

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego pracującego w normach powszechnych

4/43
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Urlop wypoczynkowy w razie rozwiązania umowy w trakcie roku kalendarzowego

Urlop wypoczynkowy wykorzystywany w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

11/40

6/47

Urlop wypoczynkowy zamiast zwolnienia lekarskiego

14/44

Urlop z dwóch stosunków pracy u tego samego pracodawcy

20/45

Urlop zdrowotny dla nauczyciela akademickiego

20/48

Ustalanie dochodu na jednego członka rodziny przy ubieganiu się o świadczenia socjalne
Ustalanie liczby dni wolnych od pracy w systemie ruchu ciągłego

Ustalanie rocznego stażu do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku debiutu zawodowego

7/55
18/35

3/47
11/38

Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy

4/36

Ustalenie czasu pracy w podróży służbowej w razie zatrudnienia na dwóch stanowiskach

3/36

Ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony na przełomie stażowym

17/30

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę liczonego w dniach roboczych

18/29

Ustalenie pierwszeństwa dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika

9/37

Ustalenie urlopu proporcjonalnego w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy

1/43

Ustalenie wydłużenia urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na część etatu

15/42

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy

22/43

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika tymczasowego i jego opłacenie

16/43

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w roku przejścia pracownika na emeryturę

9/42

Ustalenie wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej w razie choroby pracownika

17/41

Ustalenie wynagrodzenia w razie odpracowania w innym miesiącu zwolnienia od pracy dla celów prywatnych

10/43

Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopów okolicznościowego oraz wypoczynkowego

23/39

Ustalenie wysokości odprawy pracownika przechodzącego na emeryturę

19/34

Usunięcie z akt osobowych pracownika dokumentów związanych z nałożeniem kary

2/51

Uwzględnianie w świadectwie pracy starszych okresów zatrudnienia w ramach umów terminowych

2/47

Uwzględnienie wniosku pracownika o zastosowanie ruchomego czasu pracy

6/36

Uzasadnienie wypowiedzenia, gdy w trakcie jego biegu umowa przekształciła się w kontrakt bezterminowy

W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony

23/33

1/30

Warunki jakie musi spełnić umowa o zakazie konkurencji

13/29

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej po udokumentowaniu dodatkowego stażu

15/40

Wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

13/40

Wniosek o zmianę liczby godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia

1/36

Wpływ urlopów związanych z rodzicielstwem na staż nauczyciela do uzyskania awansu zawodowego

1/45

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

Str. 21 z 31

Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego

3/46

Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

24/37

Wprowadzenie i warunki stosowania zadaniowego systemu czasu pracy

15/32

Wprowadzenie w zakładzie pracy niektórych sobót jako roboczych

12/40

Wskazanie w treści umowy dnia wolnego od pracy jako terminu jej rozpoczęcia

3/31

Wydatkowanie środków funduszu socjalnego na rzecz dzieci pracowników

4/47

Wydłużanie okresu przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

2/37

Wydłużenie okresu wypowiedzenia po złożeniu przez pracownika pisma w sprawie rozwiązania umowy w tym trybie

10/30

Wydłużone okresy rozliczeniowe w szkole niepublicznej o uprawnieniach publicznej

17/40

Wykazanie urlopu wychowawczego w treści świadectwa pracy

7/54

Wykazanie w świadectwie pracy okresu odbywania przez pracownika służby przygotowawczej

13/47

Wykazanie w treści świadectwa pracy przejęcia pracownika w trybie art. 231 K.p.

19/47

Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego

22/45

Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zmieniającego

9/44

Wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

3/39

Wymiar urlopu, w tym po zmianie wielkości etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego

6/45

Wymiar urlopu nauczyciela zatrudnionego na część etatu w placówce niepublicznej o uprawnieniach publicznej

22/46

Wymiar urlopu po zatrudnieniu młodocianego w ramach "zwykłego" stosunku pracy

19/42

Wymiar urlopu wypoczynkowego, w tym uzupełniającego po zmianie wielkości etatu

7/51

Wymiar urlopu wypoczynkowego w "zwykłym" zatrudnieniu po okresie pracy tymczasowej

2/46

Wymiar urlopu wypoczynkowego za przepracowaną część roku kalendarzowego

24/47

Wymogi względem pracownika wyznaczonego do zadań z zakresu pierwszej pomocy

17/57

Wynagradzanie pracowników objętych dwunastomiesięcznym okresem rozliczeniowym

4/40

Wynagrodzenie pracownika będącego pod wpływem alkoholu po odsunięciu od pracy

3/42

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego po zastosowaniu obniżonych norm czasu pracy

20/39

Wynagrodzenie pracownika świadczącego pracę wyłącznie w porze nocnej

12/42

Wynagrodzenie stałe miesięczne, gdy czas pracy w poszczególnych miesiącach różni się od nominału
Wynagrodzenie uzupełniające za 2017 r. prezesa zarządu komunalnej spółki z o.o.

Wynagrodzenie w stawce miesięcznej w razie choroby przypadającej na dni tylko robocze lub wolne od pracy

1/38
11/35

7/42

Wynagrodzenie za czas przerw udzielanych pracownicy na karmienie dziecka piersią

23/41

Wynagrodzenie za pracę przypadającą w wolną sobotę

16/32

Wynagrodzenie za pracę w noc odwołania czasu letniego

20/43

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w podstawie urlopowej
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Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w dniu wprowadzenia czasu letniego

6/43

Wynagrodzenie za soboty, w których niepełnosprawny urzędnik nie świadczył pracy, w podstawie trzynastki

5/50

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

7/46

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

21/39

Wypłata nagrody jubileuszowej, w tym po opóźnionym udokumentowaniu stażu

11/34

Wypłata odprawy ekonomicznej dla pracownika prowadzącego własną działalność gospodarczą

3/43

Wypłata odprawy rentowej w razie zatrudnienia osoby z ustalonym prawem do renty

8/42

Wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika w trakcie zwolnienia lekarskiego

Wypowiedzenie umowy pracownikowi, którego zadania rozdzielono na inne osoby
Wyrównanie wynagrodzenia do minimalnej płacy

Wyrównywanie wynagrodzenia pracownika do obowiązującej minimalnej płacy

20/35

2/33
15/36

9/34

Wysłanie pracownika w podróż służbową w okresie oddelegowania do pracy za granicę

13/43

Wysokość diety zagranicznej w przypadku rezygnacji z zapewnionego przez pracodawcę śniadania

10/44

Wysokość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia

18/41

Wysokość wynagrodzenia za pracę dla pracownika zatrudnionego na część etatu

7/44

Wyznaczanie dnia wolnego za święto po powrocie pracownika ze zwolnienia lekarskiego

10/35

Wyznaczanie pracownika odpowiedzialnego w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy

15/49

Wyznaczenie innego dnia wolnego niż określony w regulaminie pracy
Wyznaczenie pracującej soboty w zamian za poniedziałek przypadający w wigilię Bożego Narodzenia

7/39
24/33

Wznowienie prowadzenia funduszu socjalnego

2/50

Zadaniowy czas pracy tylko dla nielicznych

5/43

Zakładowe zasady odpracowywania prywatnych wyjść z pracy

6/34

Zakres badań profilaktycznych pracowników

4/51

Zaliczanie do stażu urlopowego okresu pracy w gospodarstwie rolnym

17/47

Zaliczanie wcześniejszych godzin nadliczbowych na poczet odpracowania "wyjścia prywatnego"

22/29

Zaliczenie do stażu pracy okresu prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego

13/46

Zaliczkowe wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku zatrudnienia

11/42

Zamieszczenie informacji o wykorzystanym urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy

5/52

Zamieszczenie w liście obecności przyczyn absencji pracownika

10/47

Zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok

21/51

Zaplanowanie pracy w dniu przypadającym po urlopie wypoczynkowym
Zasady i termin rekompensowania pracy nadliczbowej

Zasady obowiązujące przy zawieraniu porozumienia zmieniającego
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Zasady ochrony związkowej po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

24/31

Zasady sporządzania rozkładów czasu pracy w systemie równoważnym

15/30

Zasady udzielania pracownikowi młodocianemu urlopu bezpłatnego na okres ferii

14/49

Zasady ustalania podstawy urlopowej oraz wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

14/39

Zasady wykazywania w treści świadectwa pracy urlopów związanych z rodzicielstwem

23/48

Zasady wynagradzania osoby będącej mediatorem w sporze zbiorowym

20/42

Zatrudnianie cudzoziemca przy pracach sezonowych

14/31

Zatrudnianie pracowników w powiązanych spółkach kapitałowych

21/30

Zatrudnienie na okres wakacji osoby małoletniej na podstawie umowy zlecenia

13/49

Zatrudnienie przez polskiego pracodawcę obcokrajowca wykonującego pracę za granicą

22/27

Zawarcie umowy na czas określony bez limitów 3/33

19/32

Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?
Zawieranie umowy na okres próbny w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa

Zgłoszenie choroby zawodowej po ustaniu zatrudnienia

5/55
24/28

6/51

Zgoda pracownika na dokonywanie dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia

11/31

Zmiana miejsca wykonywania pracy, w tym pracownika w wieku przedemerytalnym

10/33

Zmiana miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę

5/33

Zmiana stanowiska pracownicy powracającej do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

15/26

Zmiana treści wniosku w sprawie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

18/45

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych

15/48

Zwolnienie dyscyplinarne z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa

6/33

Zwrot odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy

18/44

Zwrot poniesionych przez pracownika kosztów urlopu, do którego nie doszło z winy pracodawcy

12/49

Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych

5/54

Żądanie od pracownika zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów dokształcania

19/46

Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności nie w każdym przypadku

5/37

5. Rozliczenia z pfron
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika będącego emerytem

11/49

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej u dwóch pracodawców

5/58

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika z ustalonym prawem do renty, który osiągnął wiek emerytalny

1/53

Dokumenty przesyłane do PFRON w celu uzyskania miesięcznego dofinansowania

9/54

Dołączenie informacji INF-O-PP do wniosku o wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

1/55

Korekta rozliczeń z PFRON po przedstawieniu przez pracownika zaświadczenia o przyczynie niepełnosprawności 02-P

23/59
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Nowe informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON

21/53

Od 1 października br. - zmiany w obniżaniu wpłat na PFRON

19/51

Stan zatrudnienia na potrzeby rozliczeń z PFRON

3/53

Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności - wyrok TK

15/51

Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu po wyroku TK - wyjaśnienie MRPiPS

17/61

Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz jego wypłaty

15/52

Uprawnienia pracodawcy i pracownika po przedstawieniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności

23/56

Ustalenie kosztów płacy, gdy niepełnosprawny pracownik podlega ubezpieczeniom w ZUS jako osoba współpracująca
Wpłaty na PFRON z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 października br.

Wyższa kwota dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych ze schorzeniem szczególnym

7/59
13/52

7/61

Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych po przedłożeniu kolejnego orzeczenia

17/59

Zatrudniając osoby niepełnosprawne - oszczędzasz na wpłatach na PFRON

19/54

6. Vademecum kadrowca
Brak kodu literowego B w zaświadczeniu lekarskim

4/53

Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS, tzw. "ulga na start" przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność gospodarczą

10/53

Czas pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach publicznych

23/61

Czy czas na przebranie się w odzież roboczą wliczyć do czasu pracy?

10/58

Czy pracownica młodociana ma prawo do zasiłku opiekuńczego?

12/53

Dalsze przechowywanie danych kandydata do pracy po przeprowadzonej rekrutacji

18/59

Deklarowanie przez przedsiębiorcę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

2/54

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej za 2017 r.

3/58

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

13/59

Dokonywanie potrąceń i egzekucji z wynagrodzenia zleceniobiorcy

17/63

Dokonywanie potrąceń z przysługujących pracownikom zasiłków

10/60

Dokumentowanie niezdolności do pracy elektronicznym zaświadczeniem lekarskim

4/54

Doręczenie pracownikowi umowy o pracę

8/64

Dostosowanie przepisów zakładowych do nowych zasad ochrony danych osobowych

12/59

Egzekucja ze świadczeń socjalnych

24/62

Elektronizacja komunikacji w stosunkach pracy

7/62

Informacja o urlopie macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym w treści świadectwa pracy

2/60

Kara umowna za szkodę w mieniu powierzonym

Konsekwencje sądowego ustalenia istnienia stosunku pracy
Kontaktowanie się pracodawcy ze współmałżonkiem pracownika niezdolnego do pracy
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Kontynuowanie zatrudnienia pracownika po okresie próbnym

20/57

Korzystanie z ulgi na start, w tym po zmianie rodzaju działalności

24/57

Krajowa czy zagraniczna podróż służbowa?

18/60

Kwota umorzonej pożyczki z ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS

20/55

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu

2/59

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wykazanych w informacji ZUS IWA

4/53

Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe

2/57

Limitowanie umów na czas określony

8/66

Limitowanie wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

16/60

Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

8/62

Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe

6/57

Ochrona przedemerytalna pracownika zatrudnionego na czas określony

10/57

Ochrona stosunku pracy pracownika na urlopie wychowawczym lub korzystającego z obniżonego wymiaru

22/58

Od 1 września 2018 r. zmiany zasad oceny pracy nauczycieli

15/54

Odpis na ZFŚS na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego

4/56

Organizacja pracy w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

4/55

Oskładkowanie szczepień przeciw grypie sfinansowanych przez pracodawcę

22/54

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby bliskiej przedsiębiorcy

14/58

Poinformowanie ZUS o przejęciu pracowników w trybie art. 23 K.p.

1

16/54

Poinformowanie pracownika o niewłaściwej wysokości odprawy

18/60

Praca sezonowa w kontekście limitu umów terminowych

14/61

Prawo do zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy po przerwie spowodowanej opieką nad dzieckiem

18/57

Prawo do zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy-studenta, który ukończył 26 lat

14/60

Prawo do zasiłku macierzyńskiego dla pracownika, którego żona podlega ubezpieczeniu w KRUS

24/60

Prawo do zasiłku opiekuńczego nad zdrowym dzieckiem w razie choroby osoby sprawującej nad nim opiekę
Premia miesięczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Przechowywanie umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
Przechowywanie zaświadczeń lekarskich e-ZLA

Przejście zakładu pracy w trybie art. 231 K.p. w orzecznictwie

6/55
16/55

8/65
22/56

1/58

Przerwa w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

14/61

Przerwa w zatrudnieniu na czas określony bez wpływu na stosowanie reguły 3/33

22/57

Przyjęcie na praktykę absolwencką
RODO w aspekcie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi
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Ryczałty za pracę w nocy i nadgodziny
Skierowanie na kolejne badania wstępne pracownika, który wcześniej nie podjął pracy

1/62
20/60

Składka na FEP za pracownika wykonującego dodatkową pracę, w tym na zlecenie

8/60

Składka wypadkowa na nowy rok składkowy 2018/2019

8/58

Składki ZUS od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą

Składki ZUS z tytułu przebywania pracownicy na urlopie wychowawczym po podjęciu nauki w szkole wyższej

24/56

6/53

Skutki nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego za pracę w wolną sobotę

22/57

Skutki ustnego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika

16/58

Skutki zawarcia pozornej umowy o pracę

14/64

Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego

8/61

Staż zakładowy dla celów ustalenia długości wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony

20/57

Świadczenia chorobowe z tytułu wypadku w drodze do pracy, gdy nie upłynął okres wyczekiwania

12/55

Świadczenia z tytułu podróży służbowej

22/59

Świadczenie urlopowe w razie wykorzystania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku

4/56

Termin nawiązania stosunku pracy

12/56

Termin zastosowania kary porządkowej

24/63

Ubezpieczenia w ZUS z umów zlecenia, których zakres prac jest identyczny, zawartych z tym samym podmiotem

4/52

Ubezpieczenia w razie wykonywania działalności gospodarczej w trakcie zasiłku macierzyńskiego

14/59

Udzielenie pracownikowi urlopu bezpłatnego

12/56

Ulgi i umorzenia należności z tytułu składek ZUS

16/60

Umowa na zastępstwo na okres krótszy niż nieobecność zastępowanego

10/56

Umowa zlecenia wykonywana w ramach działalności bez składek ZUS

8/59

Uprawnienia pracodawcy do wypłaty zasiłków po wznowieniu działalności

Uprawnienia pracownika sądownie przywróconego do pracy

20/55

6/59

Urlop wychowawczy tylko do dnia rozwiązania stosunku pracy

10/59

Wartość kuponów żywieniowych realizowanych po godzinach pracy w podstawie wymiaru składek ZUS

22/54

Wartość pieniężna szczepień przeciw grypie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

24/59

Warunki wymagane do wypłaty odprawy pośmiertnej matce zmarłego pracownika

16/59

Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy na dziecko do 14 lat

16/59

Wydłużenie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy

12/54

Wydzielenie pomieszczenia na szatnie dla pracowników administracyjno-biurowych

20/59

Wykazanie w świadectwie pracy podstawy rozwiązania umowy i NN

20/58

Wykazywanie zleceniobiorcy w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych przekazywanych do ZUS

18/55
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Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim i urlopie bezpłatnym

24/61

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent dla pracownika tymczasowego

19/57

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy

2/58

Wypłata świadczenia urlopowego, w tym dla nauczyciela

12/57

Wypłata wynagrodzenia osobom uprawnionym w razie śmierci pracownika

14/62

Wypłata wynagrodzenia z umowy zlecenia po śmierci zleceniobiorcy

6/54

Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika tymczasowo aresztowanego

16/57

Wypłata zasiłku opiekuńczego w razie śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka

20/56

Wypowiedzenie umowy w przypadku częstych absencji chorobowych i wypłata odprawy

6/56

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby obejmującej cały miesiąc

6/55

Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy za czas pobytu w szpitalu

8/61

Wysokość zasiłku opiekuńczego przysługującego pracownicy będącej w ciąży

22/55

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych (IODO)

15/58

Zakaz wykonywania pracy w handlu w niedziele i święta

8/63

Zaliczenie pracownika do osób niepełnosprawnych w razie przedłożenia kolejnego orzeczenia

12/58

Zapewnienie pracownikom napojów i posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

22/59

Zasada niedyskryminacji płacowej i skutki jej nieprzestrzegania

24/64

Zasady nabywania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli

11/52

Zasady nabywania i wypłaty nagród jubileuszowych w sferze budżetowej

2/60

Zasady wynagradzania nauczycieli w placówkach publicznych

20/60

Zasady zatrudniania obywatela Ukrainy

21/61

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia

10/55

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego bez podwyższenia do wysokości świadczenia rodzicielskiego

16/56

Zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem przedszkola

24/59

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad partnerem będącym rodzicem dziecka

2/57

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

2/56

Zatrudnianie młodocianych po obniżeniu wieku do 15 lat

18/61

Zatrudnienie osoby bezdomnej na podstawie umowy o pracę

16/57

Zatrudnienie w szkole nauczyciela przebywającego na urlopie rodzicielskim w innej szkole

2/58

Zawarcie kolejnej umowy o pracę w trakcie urlopu wypoczynkowego

18/58

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wnuka pracownika

16/55

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS pracownika zatrudnionego wcześniej na zastępstwo

18/56

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
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Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń w ZUS

6/53

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia

4/57

Zmiana warunków zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej

5/61

Zrzeczenie się przez pracownika odprawy rentowej

10/59

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika objętego zadaniowym czasem pracy

19/61

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia osoby bezrobotnej

12/52

Zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP, gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzystali obydwoje rodzice

18/56

7. Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
Będzie krótszy okres archiwizacji dokumentów pracowniczych

4/66

Czy dodatek za staż zostanie "wyłączony" ze stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę?

3/65

Deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. dla emerytów i rencistów - komunikat ZUS

1/71

Dzień 12 listopada br. wolny od pracy?

22/67

E-akta - wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych - informacja ZUS

23/67

Elastyczna praca dla rodziców niepełnosprawnych dzieci

15/65

Jakie zmiany w Karcie Nauczyciela od 1 września 2018 r.?

11/62

Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i ze scentralizowanym rozliczeniem VAT

2/67

Kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej za 2018 r. dla pozostania rolnika-przedsiębiorcy
w KRUS

11/66

Limity wpłat na IKZE, IKE i PPE w 2019 r.

23/66

Nie będzie uchylenia ochrony przedemerytalnej

3/66

Nowa ustawa o rynku pracy

15/67

Nowe regulacje dotyczące wygaśnięcia stosunków pracy w związku ze śmiercią pracodawcy

18/67

Nowe regulacje dotyczące wygaśnięcia stosunków pracy w związku ze śmiercią pracodawcy

16/66

Nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa w odlewniach metali

3/67

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

11/66

Nowe wzory deklaracji składanych do PFRON

21/66

Nowy rodzaj umowy - umowa o pomocy przy zbiorach

11/67

Nowy sposób oszczędzania na emeryturę - Pracownicze Plany Kapitałowe

6/67

O ile od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie pracownika i stawka godzinowa zleceniobiorcy?

19/66

Obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

18/67

Od 1 października 2018 r. zmiany w stosunkach pracy osób zatrudnionych na uczelniach

19/64

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie związkowej

20/66

Od 1 września br. wypłata renty socjalnej w wyższej kwocie, z trzymiesięcznym wyrównaniem

11/67

Od nowego roku rozszerzony krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych

16/66
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Od 1 kwietnia br. obowiązuje niższa składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

10/67

Od 1 kwietnia br. wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

7/67

Od 1 stycznia 2018 r. budżet sfinansuje niższe składki ZUS opłacane za nianie - komunikat ZUS

1/70

Od 25 maja br. nowa "krajowa" ustawa o ochronie danych osobowych

12/65

Ograniczenie szkoleń okresowych z zakresu bhp oraz wykonywania zadań służby bhp przez pracodawcę

23/66

Propozycja rządu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

13/67

Przekazywanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby

21/67

Przeniesienie cudzoziemca zatrudnionego w międzynarodowej firmie spoza UE do oddziału w Polsce
Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do wystawiania zwolnień lekarskich

Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. lub oświadczeń o braku jego sporządzania - informacja PFRON

4/66
21/65

8/70

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale br.

21/68

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

15/68

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do marca 2018 r.
Symbol przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu - zmiany w ustawie o rehabilitacji

4/67
19/67

Trzynastka pracownika powołanego na urzędnika wyborczego oraz oskładkowanie wynagrodzenia komisarzy i urzędników wyborczych 13/66
Umowa o pomocy przy zbiorach - nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych zatrudnionych w rolnictwie

10/67

Uproszczenie procedury wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca w wybranych zawodach

15/64

W 2018 r. wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umów cywilnoprawnych

1/65

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2018 r.

18/67

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

15/64

Wpływ zmiany zasad rozliczania wpłat składek ZUS na refundację składek emerytalno-rentowych oraz dofinansowanie do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych
1/70
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole
Wypłata świadczeń chorobowych w okresie tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci właściciela

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2018 r.
ZUS ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Zasady zatrudniania cudzoziemców - nowe warunki i procedury

8/70
22/66

8/71
15/66

1/67

Zaświadczenie o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności oraz wniosek o jego wydanie

22/67

Zaświadczenie zespołu orzekającego o symbolu przyczyny niepełnosprawności 02-P

21/66

Zmiany do przepisów z zakresu wynagrodzenia zasadniczego pracowników podmiotów leczniczych

21/67

Zmiany od 1 stycznia 2018 r. w Karcie Nauczyciela

1/65

Zmiany w dofinansowaniu działalności związanej z prewencją wypadkową

1/68

Zmiany w niektórych ustawach w związku z wejściem w życie programu "Za życiem"

12/66

Zmiany w refundacji składek i dofinansowaniu do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - wyjaśnienie PFRON

13/67
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Zmiany w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

13/65

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

18/67

Zmiany w zasadach nabywania uprawnień do obsługi wózków widłowych
Zwolnienia lekarskie tylko w formie e-ZLA dopiero od 1 grudnia br.

Zwolnienie nowego przedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne - zmiany do ustawy o sus
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