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4.

Prawo pracy

5.

Rozliczenia z pfron
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1. To musisz przeczytać
Będzie nowy wzór świadectwa pracy

9/12

Czy biuro rachunkowe musi być wpisane do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych?

1/8

Do 31 października br. - czas na uzupełnienie odpisów na ZFŚS

19/4

Dokumentacja pracownicza po zmianach od 1 stycznia br.

2/4

Dopuszczalność różnicowania postaci dokumentacji pracowniczej - stanowisko resortu pracy

14/6

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej - nie dla wszystkich zwalnianych

3/4

Kiedy brak zgody pracownika na podanie danych biometrycznych może stanowić przyczynę rozwiązania umowy?

11/5

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - zmiana do K.p.c.

1/5

Nowe akta osobowe w razie kontynuowania zatrudnienia podjętego przed 1 stycznia br.

11/4

Od 1 października br. - wzrost kwot wolnych od potrąceń w związku z obniżką stawek podatkowych

20/10

Od 7 września 2019 r. kolejne zmiany do Kodeksu pracy

13/4

Od 27 kwietnia br. - wyrejestrowanie dziecka kończącego szkołę z ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny

9/11

Od nowego roku dodatek za staż pracy wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę

17/4

Od stycznia br. wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika

1/4

Od 1 września br. podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia pracowników młodocianych

17/8

PESEL i adres zamieszkania w skierowaniu na wstępne badania lekarskie - stanowisko MRPiPS

20/4

Potrącanie części diet z tytułu podróży służbowej na poczet alimentów

5/5

Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS

18/4

Przetwarzanie danych osobowych osób trzecich dla celów ZFŚS - wyjaśnienia UODO

14/4

Resort pracy potwierdził stanowisko redakcji w sprawie wydawania informacji o przechowywaniu dokumentacji

4/4

Składki na Fundusz Solidarnościowy nie zalicza się do kosztów płacy

11/6

Świadczenie urlopowe po podwyższeniu odpisu na ZFŚS - nadal brak stanowiska resortu pracy

23/7

Terminy obowiązujące pracodawców w związku ze stosowaniem ustawy o PPK

3/5

Te same, czy "nowe" akta osobowe po zawarciu kolejnej umowy? - stanowisko MRPiPS

5/4

Udzielanie zaległości urlopowych najpóźniej do 30 września

18/4

W styczniu br. - przekazanie przez "małego" pracodawcę informacji o nietworzeniu ZFŚS oraz niewypłacaniu świadczenia urlopowego

2/6

Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2020 r. minimalnej płacy na niektóre należności pracownicze

20/7

Wymiar czasu pracy w 2020 r. w najczęściej stosowanych okresach rozliczeniowych

20/5

Wypłata zasiłku chorobowego za dzień częściowo przepracowany - stanowisko ZUS

23/5

Wysokość świadczenia urlopowego po zmianie podstawy odpisu na fundusz socjalny

20/7

Zapewnienie integralności dokumentacji pracowniczej powadzonej w postaci elektronicznej

15/4

Zgodnie ze stanowiskiem MRPiPS wyższe świadczenie urlopowe dopiero od 1 sierpnia br.

24/4
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Zmiana przepisów krajowych, w tym Kodeksu pracy, w celu zapewnienia stosowania RODO

9/4

Zmiany dotyczące służby bhp i w zakresie szkoleń okresowych pracowników

1/7

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy, w tym pomocniczego wzoru tego dokumentu

17/6

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Brak możliwości korekty dokumentów rozliczeniowych po zadeklarowaniu wyższej podstawy wymiaru składek
Brak obowiązku ubezpieczeń w ZUS z tytułu wykonywania nieodpłatnej umowy zlecenia

2/20
24/15

Czy obniżyć składkę zdrowotną członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?

22/7

Czy oskładkować i opodatkować wartość pakietu medycznego pracownicy na wychowawczym?

9/19

Czy ubezpieczyć w ZUS osobę przyjętą na praktykę absolwencką?

15/16

Czy umowa licencyjna zawarta z własnym pracownikiem stanowi tytuł do ubezpieczeń w ZUS?

20/19

Do 1 kwietnia br. część płatników przekazuje do ZUS zgłoszenia o pracy "szczególnej"

6/11

Do 31 maja br. przedsiębiorca-rolnik informuje KRUS o wysokości przychodu z działalności gospodarczej

10/8

Do 31 stycznia 2019 r. część płatników przesyła do ZUS informację ZUS IWA za 2018 r.

2/18

Do końca lutego br. przekazanie ubezpieczonym informacji rocznych o danych zawartych w raportach za 2018 r.

4/10

Dobrowolna odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy bez składek ZUS

7/10

Dokumenty rozliczeniowe za styczeń br. kierowane przez przedsiębiorcę opłacającego mały ZUS

3/17

Graniczna kwota podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2019 r. dla pozostania rolnika-przedsiębiorcy w KRUS

16/12

Korzystanie przez przedsiębiorcę z ulgi na start po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia

23/11

Korzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po ukończeniu przez pracownika 30 lat

22/6

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2019 r.

1/16

Maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 r.

1/17

"Mały ZUS" dla przedsiębiorcy po wznowieniu działalności

11/14

"Mały ZUS" dla przedsiębiorcy po zakończeniu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy

20/16

Nowe rozporządzenie w sprawie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych kierowanych do ZUS
Objęcie ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika-cudzoziemca

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS osoby współpracującej, która zawiesiła własną działalność gospodarczą

2/14
19/14

8/9

Objęcie ubezpieczeniami z umowy zlecenia wykonywanej w czasie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

10/4

Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, w świetle uchwały SN - nadal bez rozstrzygnięcia organów
resortowych

18/5

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

20/11

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorcy z ustalonym prawem do emerytury

17/16

Obowiązkowe ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy

5/16

Od 1 stycznia br. część przedsiębiorców może opłacać "mały ZUS"

1/11
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Okres opłacania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach

18/8

Opłacanie składek ZUS przez przedsiębiorcę za okres niezdolności do pracy z powodu choroby

15/12

Opłacenie składek ZUS od wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego obowiązkowo ubezpieczeniami w trakcie trwania umowy

17/11

Opłacenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń

6/9

Opłacone w 2018 r. składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy w zeznaniu podatkowym

5/9

Oskładkowanie i opodatkowanie wartości pieniężnej udostępnionego pracownikowi mieszkania

14/10

Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi z tytułu urodzenia dziecka lub ślubu pracownika

12/4

Oskładkowanie ryczałtu za korzystanie z własnego oprogramowania przy wykonywaniu zlecenia

7/11

Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów - ZUS OSW

3/19

Podleganie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu członka rady nadzorczej

10/7

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS po podjęciu dodatkowej pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego

13/9

Podleganie ubezpieczeniom w ZUS z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania

17/18

Podstawa wymiaru składek ZUS pracownika delegowanego do pracy za granicę
Potwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla wyjeżdżających na wakacje za granicę

1/18
14/14

Przedawnienie należności z tytułu składek na FEP

9/14

Przekazanie do ZUS raportów informacyjnych za osoby ubezpieczone - ZUS RIA

4/11

Przekazanie za zleceniobiorcę raportu informacyjnego ZUS RIA

11/16

Przekazywanie raportu ZUS RPA za osoby ubezpieczone

12/9

Rezygnacja przedsiębiorcy z opłacania "małego ZUS"

2/11

Rozliczenie składek ZUS od wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop pracownika zwolnionego z PIT

23/8

Rozliczenie składkowo-podatkowe młodocianego pracownika

Rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody za 2018 r. wypłaconej w bieżącym roku i wykazanie jej w raporcie ZUS RPA
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika niezdolnego do pracy przez część miesiąca

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika od 1 stycznia 2019 r.

19/10

4/6
11/7

1/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika w wieku do ukończenia 26 lat uprawnionego do zasiłku za część miesiąca

17/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu pracownika po ukończeniu 26 lat, korzystającego wcześniej ze zwolnienia z PIT

24/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe ryczałtu z tytułu używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach
lokalnych
2/7
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia chorobowego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia
Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika po zmianach obowiązujących od 1 października br.

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego

8/4
19/6

6/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia za pracę i zasiłku pracownika zwolnionego z PIT

21/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

16/6

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących sporządzania raportu ZUS RPA

6/12
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Składka na FEP za pracownika wykonującego prace szczególne na część etatu

23/10

Składka na FGŚP za pracownika młodocianego zatrudnionego w firmie rodzica

22/9

Składka na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

18/7

Składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1/15

Składka zdrowotna przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2019 r.

3/14

Składka zdrowotna przedsiębiorcy przebywającego na zwolnieniu lekarskim

4/8

Składki ZUS i podatek od wartości pieniężnej wynajmu pracownikom miejsc parkingowych

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wartości posiłków profilaktycznych
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od niskiego wynagrodzenia zleceniobiorcy

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od premii wypłaconej pracownicy w czasie urlopu wychowawczego
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od świadczeń wypłaconych pracownikowi-zleceniobiorcy niezdolnemu do pracy

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzenia menedżera
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika uzyskującego wysokie wynagrodzenie

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

10/10

24/6

8/6
15/11

22/4
11/10

21/6
14/12

9/18

Składki ZUS i zryczałtowany podatek od wynagrodzenia z umowy zlecenia

20/13

Składki ZUS po uznaniu absencji chorobowej jako powstałej w wyniku wypadku przy pracy

17/13

Składki ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicę w razie wypłaty wynagrodzenia za dwa miesiące

12/7

Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT

16/4

Składki ZUS pracownika w wieku do 26 lat korzystającego ze zwolnienia z PIT

19/9

Składki ZUS przedsiębiorcy w okresie pobierania zasiłków chorobowego, a następnie macierzyńskiego

Składki ZUS zleceniobiorcy po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Składki na FP, FS i FGŚP od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu, w którym zakończyło się zwolnienie z ich opłacania
Składki na FP, FS i FGŚP z umowy zlecenia wykonywanej przez pracownicę po powrocie z urlopu wychowawczego

Składki na FP, FS i FGŚP za pracownicę łączącą pracę z urlopem rodzicielskim

23/14

5/7
9/13
24/12

5/13

Składki na FP i FS od wynagrodzenia wypłaconego w trakcie urlopu wychowawczego

6/8

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego w okresie korzystania z urlopu związanego z rodzicielstwem

4/5

Składki na grupowe ubezpieczenie na życie w podstawie oskładkowania

7/9

Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób korzystających z urlopu wychowawczego
Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z umowy zlecenia stanowiącej tytuł do przedmiotowych ubezpieczeń

2/10
20/17

Składnik wynagrodzenia wypłacany za okresy pobierania zasiłków wyłączony ze składek ZUS wykazywany w raporcie ZUS RPA

3/8

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy 2019/2020

7/4

Stosowanie do składek na Fundusz Solidarnościowy zwolnień określonych dla składek na Fundusz Pracy

15/9
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Termin zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

21/10

Ubezpieczenia emerytalne i rentowe doktorantów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2019/2020

19/15

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu opieki nad małym dzieckiem

22/12

Ubezpieczenia społeczne emeryta z tytułu kontraktu menedżerskiego wykonywanego w ramach pozarolniczej działalności

23/13

Ubezpieczenia społeczne pracownika prowadzącego pozarolniczą działalność po ustaleniu prawa do emerytury

16/8

Ubezpieczenia w ZUS i KRUS rolnika wykonującego umowę cywilnoprawną

18/11

Ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki jawnej z ustalonym prawem do emerytury

15/14

Ubezpieczenia w ZUS z dwóch umów zlecenia w razie choroby zleceniobiorcy

8/11

Ubezpieczenia w ZUS z umowy o pracę świadczonej w trakcie urlopu wychowawczego

5/14

Ubezpieczenia z umowy zlecenia dziecka przedsiębiorcy, w tym będącego uczniem lub studentem

13/6

Ubezpieczenia z umowy zlecenia przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"

Ubezpieczenia z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta na rzecz własnego pracodawcy

14/15

8/13

Ubezpieczenie społeczne pomocnika rolnika zatrudnionego przy zbiorach

16/13

Ubezpieczenie wypadkowe z umowy zlecenia

21/11

Ubezpieczenie zdrowotne stypendysty sportowego z prawem do renty socjalnej

10/6

Ustalenie limitu przychodów pracownika w wieku do 26 lat zwolnionych z PIT

20/14

Ustalenie tytułu ubezpieczenia w ZUS dla doktoranta posiadającego dodatkowy tytuł do ubezpieczeń

22/10

Uwzględnienie składek na grupowe ubezpieczenie w podstawie oskładkowania i opodatkowania

9/16

Wybór tytułu ubezpieczenia dla pracownika-przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia

21/12

Wyłączenie z ubezpieczeń w ZUS zleceniobiorców-studentów w wieku do ukończenia 26 lat

19/13

Wypłata świadczenia urlopowego i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie

13/11

Wysokość składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i FGŚP
Wysokość składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu wykorzystywania kolejnej części urlopu wychowawczego

3/11
13/13

Wysokość świadczenia urlopowego po obniżeniu wymiaru czasu pracy i jego oskładkowanie oraz opodatkowanie

10/9

Zbieg ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy zlecenia i współpracy przy prowadzeniu pozarolniczej działalności

18/9

Zbieg ubezpieczeń społecznych z umowy zlecenia oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej

13/8

Zgłoszenie do ubezpieczeń pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym

12/11

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA

11/17

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny przez osobę ubezpieczoną

24/13

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia chorobowego po okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

16/10

Zwolnienie kilku pracodawców z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę po powrocie do pracy z urlopów związanych
z rodzicielstwem

14/7

Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z części urlopu macierzyńskiego

7/7

Zwolnienie z podatku dochodowego pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia, ale nie ze składek ZUS

15/6
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Zwrot członkowi rady nadzorczej nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

21/8

Zwrot nadpłaconych składek ZUS po korekcie dokumentów rozliczeniowych

8/7

Zwrot pracownikowi kosztów biletu miesięcznego w podstawie wymiaru składek ZUS

12/6

3. Zasiłki chorobowe i inne świadczenia
Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego wliczyć premię wypłaconą za niepełny miesiąc?

8/16

Czy przy obliczaniu zasiłków uzupełnić premię zmniejszoną za dni urlopu wypoczynkowego?

12/18

Czy składki emerytalne przekazane do OFE zwiększą emeryturę wcześniejszą albo pomostową?

6/24

Do 31 maja br. - zatrudniający informuje ZUS o zarobkach osób na świadczeniu przedemerytalnym

9/29

Do końca lutego br. - przekazanie do ZUS informacji o przychodach z pracy zarobkowej emeryta/rencisty

4/23

Dodatek stażowy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

19/17

Dodatek stażowy zwiększa podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego pracownicy samorządowej

21/19

Dodatek za prowadzenie PKZP i nagroda uznaniowa w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

11/23

Dodatki przysługujące za pracę poza siedzibą firmy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

2/22

Doktoranci, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 bez prawa do świadczeń chorobowych za okres pobierania
stypendium

21/22

Dokumentowanie okresów zatrudnienia dla celów emerytalnych

16/23

Doliczenie stażu do renty pracującego świadczeniobiorcy tylko na jego wniosek

12/24

Egzekucja należności niealimentacyjnych w przypadku podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
Egzekucja świadczenia niealimentacyjnego z zasiłku opiekuńczego

8/21
19/26

"Emerytura" dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci

6/26

Emerytura lub renta wypadkowa dla pracującego świadczeniobiorcy

13/26

Emerytura pomostowa, zamiast w obniżonym wieku, dla wykonującego "prace szczególne"

8/23

Emerytura pomostowa po rozwiązaniu stosunku pracy

20/28

Finansowanie zasiłku chorobowego w razie wypadku przy pracy pracownika będącego w stanie nietrzeźwości

16/20

Gratyfikacje finansowe dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

22/20

Informacja z ZUS o stanie konta - sprawdź wysokość zewidencjonowanych składek

18/21

Kiedy ZUS zmienia lub uchyla decyzję przyznającą świadczenie emerytalno-rentowe?
Kiedy wynagrodzenie uzyskane z poprzedniej umowy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

Korzystanie z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

3/29
14/21

7/18

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada br. decyduje o płatniku zasiłków w 2020 r.

22/16

Limit dni opieki nad dzieckiem, które w trakcie roku ukończyło 14 lat

22/19

Nagroda wypłacona za część roku w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

14/17

Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej włączana do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

19/22

Nagroda za rok poprzedni w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
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Nagrody roczna i świąteczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Nagrody roczne w podstawie świadczeń chorobowych
Niesłusznie obniżone wynagrodzenie za pracę w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

Nowa podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po przerwie w jego pobieraniu

21/14

3/21
21/16

5/18

Nowy okres zasiłkowy po odzyskaniu zdolności do pracy w trakcie korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego

21/20

Nowy składnik wynagrodzenia wypłacany kwartalnie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

16/15

Obliczanie świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

10/14

Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po okresie wyczekiwania

12/13

Obliczanie zasiłku chorobowego przysługującego przedsiębiorcy

10/18

Obowiązki pracodawcy w zakresie wypłaty zasiłków w 2019 r.

1/23

Od 1 marca br. waloryzacja emerytur i rent

5/27

Opieka nad dzieckiem w czasie zamknięcia przedszkola w sezonie wakacyjnym bez prawa do zasiłku

14/24

Otwarcie nowego okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

17/25

PPK - nowy sposób oszczędzania na emeryturę

1/28

Pakiet medyczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia

16/18

Podjęcie zatrudnienia przez osobę pobierającą emeryturę pomostową

17/27

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

8/17

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie macierzyńskim

2/24

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po włączeniu premii kwartalnej do płacy zasadniczej

9/23

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

12/15

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie wypłaty zaległej i bieżącej nagrody rocznej

7/13

Podstawa wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy z krótkim stażem ubezpieczenia chorobowego

4/17

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego dla obojga rodziców dziecka

2/28

Ponowne obliczenie wysokości emerytury dla dorabiającego świadczeniobiorcy

2/30

Prawo do odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty świadczenia emerytalno-rentowego

19/27

Premie kwartalne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu

13/15

Premie półroczne po zmianie wymiaru czasu pracy w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

23/17

Proporcjonalne wliczenie premii kwartalnej do podstawy wymiaru zasiłków

19/21

Przechowywanie dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych

10/22

Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków

11/25

Przedawnienie roszczenia o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

4/22

Przeliczenie podstawy wymiaru kapitału początkowego na wniosek osoby zainteresowanej

21/23

Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w związku z uwzględnieniem w niej nagrody rocznej

23/20
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Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zmianie jego rodzaju

17/22

Przeliczenie zasiłku w związku z pobraniem składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe ponad roczny limit

14/22

Przeprowadzanie przez pracodawców kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
Rodzaj świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi po otwarciu nowego okresu zasiłkowego

Rodzaj wypłacanego świadczenia chorobowego u nowego pracodawcy
Ryczałt za dyżury w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

Skrócenie okresu wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego
Skutki wykonywania pracy w okresie korzystania ze zwolnienia lekarskiego, w tym obejmującego szpital

6/22
19/23

3/25
14/20

9/28
17/24

Stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

4/19

Świadczenia chorobowe dla nowego pracownika będącego wcześniej rolnikiem

8/20

Świadczenia chorobowe dla pracownika niezdolnego do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego

24/21

Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego dwie umowy o pracę w razie zakończenia jednej z nich

10/16

Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy

22/15

Świadczenia chorobowe w razie krótkiej umowy o pracę

2/25

Świadczenia dla pracownicy w ciąży w przypadku likwidacji pracodawcy

23/25

Świadczenia z ubezpieczeń społecznych dla wykonującego umowę o świadczenie usług zarządzania

18/13

Świadczenia za czas choroby pracownika osiągającego wysokie wynagrodzenie

6/19

Świadczenie chorobowe po zakończeniu wypłaty składnika wynagrodzenia przyznanego na czas określony

20/20

Świadczenie chorobowe za czas choroby i opieki przypadającej podczas urlopu wypoczynkowego

15/21

Świadczenie przedemerytalne po ustaniu renty z tytułu niezdolności do pracy
Świadczenie rehabilitacyjne lub renta dla przedsiębiorcy po wykorzystaniu okresu zasiłkowego

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po wykorzystaniu okresu zasiłkowego
Uprawnienia do wypłaty zasiłków dla nowo powstałego zakładu pracy

Ustalanie okresu absencji na potrzeby świadczeń chorobowych w dodatkowym miejscu pracy nauczyciela
Ustalanie podstawy wymiaru i obliczanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego dla nowo zatrudnionego pracownika

7/23
20/27

3/28
19/24

2/27
13/17

5/19

Ustalenie okresu ubezpieczenia chorobowego uprawniającego do wypłaty zasiłków bez wyczekiwania

24/20

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po zmianie etatu w trakcie choroby

11/21

Ustalenie wysokości zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy opłacającego "mały ZUS"

20/24

Uwzględnianie nagrody rocznej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

11/19

Uwzględnianie nagród kwartalnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

15/20

Uwzględnianie nagród w podstawie wymiaru zasiłków - checklista

6/14

Uwzględnianie premii tzw. "działowych" w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

7/15
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Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do obliczenia zasiłku pracownika tymczasowego

5/20

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego, którego pierwszy dzień przypada w II kwartale 2019 r.

7/19

Warunki nabycia prawa do świadczenia uzupełniającego

24/25

Weryfikacja wypłaty zasiłku opiekuńczego wypłaconego za czas strajku nauczycieli

11/26

Wliczanie do okresu zasiłkowego dni nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego

13/25

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składnika wynagrodzenia przyznanego na czas określony

15/19

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy kwartalne

8/14

Wliczanie dodatku ryczałtowego do podstawy wymiaru zasiłków

3/22

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku za wykonanie normy

4/15

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych premii niewypłacanych za wszystkie miesiące

6/18

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków wynagrodzenia za miesiąc, w którym przekroczono roczny limit

21/18

Wliczanie premii kwartalnych do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Wliczenie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

1/20
12/17

Wniosek o świadczenie przedemerytalne po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych

7/21

Wpływ nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy na wysokość świadczenia chorobowego

9/24

Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na uwzględnienie go w podstawie wymiaru zasiłków

22/14

Wpływ zasad wypłaty danego składnika wynagrodzenia na wliczanie go do podstawy wymiaru zasiłków

16/17

Wpływ zmiany zasad wypłaty premii uznaniowej na uwzględnianie jej w podstawie wymiaru zasiłków

3/20

Wykazanie okresu zasiłkowego we wniosku o świadczenie rehabilitacyjne

10/20

Wykaz stanowisk pracy w szczególnych warunkach

14/26

Wynagrodzenie chorobowe po okresie wyczekiwania

5/22

Wynagrodzenie obniżone o nieprzepracowane godziny w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

4/16

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w podstawie wymiaru zasiłków

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzystał z urlopu i chorował w podstawie wymiaru zasiłków
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik przebywał na urlopie i chorował w podstawie wymiaru zasiłków

10/12

4/14
15/17

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru zasiłków

1/21

Wynagrodzenie zleceniobiorcy za część miesiąca w podstawie wymiaru zasiłku

2/23

Wypłata gwarantowana z subkonta po śmierci emeryta

23/27

Wypłata świadczenia przedemerytalnego w gwarantowanej wysokości po podjęciu zatrudnienia

9/30

Wypłata świadczeń chorobowych dla pracownika 50+

4/20

Wypłata świadczeń chorobowych dopiero po okresie wyczekiwania

16/18

Wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika z ustalonym prawem do renty

17/23

Wypłata zasiłku chorobowego po utracie prawa do tego świadczenia w wyniku przeprowadzonej kontroli

22/18
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Wypłata zasiłku chorobowego po zakończeniu urlopu bezpłatnego i rozwiązaniu się umowy o pracę

11/28

Wypłata zasiłku chorobowego w okresie wypowiedzenia

18/16

Wypłata zasiłku macierzyńskiego od dnia porodu
Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia

7/20
14/25

Wypłata zasiłku macierzyńskiego przez dwóch pracodawców

3/27

Wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad wnukami

5/25

Wypłata zasiłku po 30 listopada 2018 r. na podstawie "papierowego" zwolnienia lekarskiego

1/27

Wypłata zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

12/21

Wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego po zakończeniu okresu zasiłkowego

10/21

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

12/22

Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego z przerwami u tego samego pracodawcy

20/21

Wysokość świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

19/19

Wysokość świadczenia chorobowego w razie otrzymania wynagrodzenia w formie zaliczki

17/20

Wysokość świadczenia wypłacanego na podstawie zwolnienia lekarskiego bez kodu literowego "B"

9/26

Wysokość świadczeń chorobowych z dwóch umów po zmianie etatu i rozwiązaniu się jednej umowy

6/16

Wysokość wynagrodzenia chorobowego nauczyciela uzyskującego wynagrodzenie ze środków unijnych

13/20

Wysokość wynagrodzenia chorobowego pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

23/22

Wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie kontynuowania zatrudnienia

14/19

Wysokość zasiłku, gdy choroba pracownika ma związek z wcześniejszym wypadkiem przy pracy

15/23

Wysokość zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy wspólnika spółki jawnej

18/15

Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego udzielonego po przerwie

24/19

Wysokość zasiłku po zakwestionowaniu przez ZUS podstawy wymiaru składki chorobowej

3/23

Wystąpienie pracodawcy do ZUS z wnioskiem o ustalanie wysokości świadczeń chorobowych

9/27

Zaliczanie kolejnych niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

Zaliczanie różnych rodzajów premii do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

24/23

9/21

Zaliczkowa wypłata premii kwartalnej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

18/12

Zamiana "z urzędu" renty na emeryturę z gwarancją zachowania wysokości świadczenia

15/24

Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzeń nie zawsze skutkuje wyłączeniem go z podstawy wymiaru zasiłków

24/17

Zasady uzupełniania składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

17/19

Zasiłek chorobowy dla pracownika dopiero po upływie okresu wyczekiwania

12/20

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy dopiero po udowodnieniu wymaganego okresu ubezpieczenia

23/24

Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego będącego wcześniej pracownikiem młodocianym

20/22

Zasiłek chorobowy dla zatrudnionego u dwóch pracodawców po rozwiązaniu jednej z umów

18/19
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Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy wykonującego kolejne umowy w tym samym podmiocie

13/18

Zasiłek chorobowy w razie rozwiązania umowy o pracę w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

5/24

Zasiłek chorobowy w razie udokumentowania pobytu w szpitalu już po wypłacie zasiłku za dany okres

18/18

Zasiłek chorobowy za dzień, który pracownik częściowo przepracował

10/19

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

20/26

Zasiłek opiekuńczy dla zleceniobiorcy jeszcze bez okresu wyczekiwania

16/21

Zasiłek opiekuńczy tylko za wskazane we wniosku dni robocze

8/19

Zasiłek opiekuńczy w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

1/26

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem w przypadku pracy zmianowej rodziców

9/25

Zasiłek z tytułu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem, gdy jego matka pozostała w szpitalu

6/21

Zasiłek za czas choroby trwającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń

7/16

Zasiłek za dni opieki nad noworodkiem, którego matka przebywa w szpitalu

Zasiłek za dni sprawowania osobistej opieki nad chorym rodzicem

13/22

3/24

Zlecenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich firmie zewnętrznej w świetle RODO

13/23

Złożenie wniosku o emeryturę przez osobę legitymującą się okresami pracy za granicą

11/29

4. Prawo pracy
Akta osobowe pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019 r.

9/47

BHP przy składowaniu materiałów

6/54

Badania okresowe pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy

8/51

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy zdalnej w ramach tzw. home office

2/54

Bhp przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych

5/54

Brak konieczności wykonania badań wstępnych u nowego pracodawcy

Cofnięcie przez pracodawcę decyzji o podwyższeniu wysokości wynagrodzeń
Czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

18/47

7/36
10/47

Czas pracy dyrektora samorządowej instytucji kultury

3/32

Czas pracy i wynagrodzenie za nocną zmianę przypadającą w ostatnim dniu zwolnienia lekarskiego

5/33

Czas pracy pracownika w razie zawarcia z nim kolejnej umowy o pracę

16/30

Czas pracy w czasie delegacji pracownika zatrudnionego na część etatu

14/37

Czas pracy w razie uczestnictwa pracownika w szkoleniu organizowanym poza godzinami pracy

8/30

Częściowa wypłata wynagrodzenia do rąk własnych pracownika po 31 grudnia 2018 r.

2/41

Czy nagroda zwiększa podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy?

14/43

Czy zatrudnianie na łączonym stanowisku wymaga zawarcia odrębnych umów?

11/32

Dane podlegające rejestracji w nowej ewidencji czasu pracy
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Data rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy

6/28

Data rozwiązania stosunku pracy w razie doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu pocztą

19/29

Data zakończenia umowy o pracę zawartej na zastępstwo nieobecnego pracownika

12/28

Daty nabycia uprawnień do świadczeń z funduszu socjalnego

12/48

Długość okresu ochronnego pracowników w wieku przedemerytalnym

16/25

Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

20/43

Dodatek wyrównawczy w razie zmniejszenia liczby dyżurów pracownikowi w wieku przedemerytalnym

9/46

Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

12/52

Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

12/34

Dodatek zadaniowy w podstawie wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki

18/32

Dodatki nocne w wynagrodzeniu urlopowym po zmianie organizacji pracy

5/37

Dodatki za pracę "w terenie" w wynagrodzeniu urlopowym

4/36

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla "nauczyciela kodeksowego"

6/39

Dokonywanie potrącenia niealimentacyjnego z kilku składników, wypłaconych w różnych terminach

21/39

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK

23/38

Dokumentowanie prawa do urlopu rodzicielskiego
Dokumentowanie zatrudnienia przebytego za granicą w celu zaliczenia do stażu

Dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca w aktach osobowych
Dokumenty pozyskane w trakcie poprzedniego zatrudnienia w nowych aktach osobowych

Dopełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop

2/45
15/46

8/48
14/45

2/39

Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop, w tym w razie nieobecności nieusprawiedliwionych

23/36

Dopełnienie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

11/35

Dopuszczalność pracy nadliczbowej pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym

17/36

Dopuszczalność, tryb oraz zagrożenia odstąpienia od sporządzania planu urlopów na rok 2020

24/44

Dopuszczalność pracy w dniu wolnym przez pracownika opiekującego się małym dzieckiem i jej rekompensowanie

24/31

Dopuszczalność wprowadzenia w zakładzie pracy premii frekwencyjnej

22/28

Ekwiwalent za urlop pracownika-kierowcy

10/32

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży oraz pranie

15/50

Elektroniczny wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych

17/45

Ewidencjonowanie czasu pracy młodocianego pracownika uczęszczającego do szkoły

23/42

Ewidencjonowanie godzin przepracowanych
Ewidencjonowanie przedziału czasu pracy w systemie przerywanym

Forma wniosku pracownika w sprawie tzw. wyjścia prywatnego z pracy
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Forma zatrudnienia pielęgniarki w SPZOZ
Godziny nadliczbowe pracownika niepełnoetatowego

Gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z urlopem na żądanie

4/48
14/38

6/47

Informacja o pobieraniu zasiłku opiekuńczego w treści świadectwa pracy

19/43

Informacja o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz termin jej wydania

11/46

Informacja o przyczynie rozwiązania umowy w treści świadectwa pracy

20/46

Informacja o zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy

16/43

Informacje o osobie zastępowanej w treści umowy o pracę

24/28

Informowanie o świadczeniach z funduszu socjalnego i zasady ich przyznawania emerytom

12/46

Informowanie zwalnianego pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

7/42

Instrukcja z zakresu bhp

3/55

Jak uniknąć "podwójnego" premiowania za okres urlopu?

16/37

Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę?

10/49

Kiedy pracownik samorządowy może wystąpić z roszczeniem o dodatek specjalny?

15/41

Kolejność wykorzystywania urlopów wypoczynkowego i wychowawczego

11/45

Kompensata nocnej pracy przypadającej w niedzielę odwołania czasu letniego

24/34

Kompletowanie dokumentów pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi

7/43

Konsekwencje spóźnionego wniosku o sprostowanie świadectwa pracy

11/49

Kontynuowanie prowadzenia akt osobowych dla pozostających w zatrudnieniu

19/44

Kontynuowanie zatrudnienia młodocianego pomimo jego rezygnacji z nauki w szkole zawodowej

7/25

Krąg osób uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych

1/51

Kurs do naliczenia diety w walucie polskiej przy rozliczaniu zagranicznej podróży służbowej

24/40

Kwota potrącenia z wynagrodzenia pracownika do 26. roku życia korzystającego ze zwolnienia PIT

19/42

Kwota wolna przy potrąceniach z wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia

7/37

Kwoty potrąceń z wynagrodzenia pracownika w zaświadczeniu o zarobkach

21/50

Liczba dni pracy i organizacja odpoczynku tygodniowego

14/32

Liczba zapomóg wypłacanych z funduszu socjalnego temu samemu pracownikowi

11/50

Lista obecności pracownika zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

8/50

Łączenie pracy księgowego w sferze publicznej i prywatnej

19/31

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą przez pracownika zatrudnionego na część etatu

19/47

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na część etatu u pracodawcy udzielającego tego urlopu

17/48

Metody optymalizacji czasu pracy kierowców zatrudnionych w sferze budżetowej

19/36

Miejsce przechowywania usprawiedliwień związanych ze zwolnieniami od pracy

18/35
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Możliwość zatrudnienia osoby poniżej 15. roku życia po spełnieniu określonych warunków

21/26

Możliwość zmiany stanowiska pracy pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego

15/26

Nagroda jubileuszowa dla prezesa spółki komunalnej

17/40

Natężenie oświetlenia naturalnego na stanowiskach pracy

9/53

Nieodpracowane prywatne wyjście z pracy w treści świadectwa pracy

14/46

Nie zawsze premię nazwaną uznaniową należy wyłączyć z podstawy wynagrodzenia urlopowego

19/38

Numer PESEL w dokumentach związanych z zatrudnieniem pracowniczym i cywilnoprawnym

15/48

Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po krótkim okresie pracy

8/34

Obliczanie odprawy i ekwiwalentu za urlop po wydłużeniu okresu przyjmowanego do podstawy urlopowej

1/40

Obliczanie stawki wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych

7/34

Obliczanie stażu do odprawy ekonomicznej

2/42

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego z różnych składników płacy

2/37

Obliczanie wynagrodzenia w razie obniżenia wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca

6/36

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po dłuższej nieobecności w pracy

21/38

Obliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po podwyżce stawki zaszeregowania

13/37

Obliczenie wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej w razie nieobecności w pracy

17/38

Obniżanie wymiaru urlopu wypoczynkowego z powodu urlopu bezpłatnego

3/41

Obniżenie wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku

10/34

Obniżenie wynagrodzenia za dzień urlopu bezpłatnego nauczyciela szkoły publicznej

13/42

Obowiązek udzielenia 14-dniowego urlopu pracownikowi planującemu przejście na emeryturę

7/40

Obowiązek wypłaty premii za ostatni kwartał trwania zatrudnienia

3/37

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

1/49

"Odbieranie" nadmiarowego urlopu wypoczynkowego przez nowego pracodawcę

16/45

Odliczenie nadpłaty powstałej w wyniku wystąpienia absencji zasiłkowej z kolejnego wynagrodzenia

24/38

Odmowa urlopu na żądanie po niedopuszczeniu pracownika do pracy

19/45

Odpoczynek tygodniowy w okresie rozliczeniowym rozpoczętym w niedzielę

5/31

Odpoczynki tygodniowe pracownika instytucji kultury

16/33

Odpowiedzialność materialna wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych

16/48

Odpowiedzialność za bhp pracowników zewnętrznych

14/51

Odpracowanie długiego weekendu przez pracownika zatrudnionego w trakcie okresu rozliczeniowego

13/32

Odpracowanie przez pracownika tzw. wyjścia prywatnego przed jego wystąpieniem

24/33

Odpracowywanie prywatnego wyjścia z pracy
Odprawa ekonomiczna w związku z likwidacją stanowiska pracownika z ustalonym prawem do renty
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Odprawa pośmiertna dla niepełnosprawnego dziecka zmarłego pracownika

5/41

Odprawa rentowa w razie rozwiązania umowy z powodu niezdolności do pracy pracownika z krótkim stażem

22/33

Odprawa w przypadku zakończenia umowy na czas określony krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego

17/41

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie RODO

2/51

Odszkodowanie za powstrzymywanie się od wykonywania pracy konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy

19/51

Odwołanie z funkcji członka zarządu w okresie ochrony przedemerytalnej

19/33

Okoliczności, w których pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych

4/33

Okresy przechowywania i elementy ewidencji czasu pracy

1/46

Opłacenie pracy nadliczbowej pracownika zatrudnionego w systemie czasowo-akordowym

18/29

Organizacja pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

6/31

Organizowanie czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

1/37

Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych

24/47

Oświadczenie o korzystaniu z wolnego na dziecko do 14 lat oraz jego ponawianie

2/48

Plan pracy dla zatrudnionego na część etatu

7/27

Podjęcie zatrudnienia w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

13/28

Podróże służbowe i czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach budowlano-montażowych

23/34

Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy

22/26

Podstawa zatrudnienia pracownika samorządowego do realizacji projektu unijnego

15/30

Podział urlopu rodzicielskiego między rodziców

8/43

Polecenie pracownikowi dodatkowej pracy pomiędzy dobami pracowniczymi

17/33

Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi samorządowemu

15/35

Polecenie pracy w niedzielę pracownikowi magazynu zatrudnionemu w placówce handlowej

4/34

Pomniejszanie bieżącego urlopu wypoczynkowego o urlop udzielony zaliczkowo w ubiegłym roku

5/46

Pomniejszanie premii regulaminowej za czas absencji w pracy

4/38

Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika

Posiłki profilaktyczne dla wykonującego pracę na otwartej przestrzeni przez niepełną zmianę roboczą
Postępowanie pracodawcy gdy do wynagrodzenia pracownika skierowano kilka zajęć komorniczych

17/29

4/50
17/52

Postępowanie pracodawcy przy potrąceniach egzekucyjnych z wynagrodzenia za pracę

1/44

Potrącenia alimentacyjne oraz tzw. dobrowolne z minimalnego wynagrodzenia za pracę - checklista

8/37

Potrącenia "dobrowolne" z wynagrodzenia, w tym chorobowego

14/40

Potrącenia należności egzekwowanych w przypadku choroby pracownika przez część miesiąca

22/31

Potrącenia w zbiegu przy wypłacie świadczeń z różnych tytułów prawnych

16/40

Praca na zastępstwo podczas obecności zastępowanego pracownika

10/26
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Praca nauczyciela w prywatnym przedszkolu na podstawie umowy zlecenia

6/51

Praca w normach równoważnych i w porze nocnej po dostarczeniu orzeczenia o niepełnosprawności

7/33

Prawa inspektora pracy podczas kontroli pracodawcy

6/48

Prawo do dodatku za wychowawstwo w czasie absencji zasiłkowej

8/36

Prawo do odprawy rentowej, gdy świadczenie zostanie przyznane już po rozwiązaniu umowy o pracę

Prawo do opieki nad dzieckiem dla męża niepracującej matki dziecka
Prawo do pierwszego urlopu z tytułu niepełnosprawności w razie zmiany etatu

Prawo do urlopu okolicznościowego z powodu zgonu i pogrzebu członka rodziny
Prawo do kolejnej odprawy ekonomicznej

15/39

2/50
20/48

3/44
11/40

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracownika niepełnosprawnego

8/40

Prawo do urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela akademickiego - stanowisko MNiSW

7/41

Prawo nauczyciela do lokalu mieszkalnego po przeniesieniu do innej szkoły

2/52

Prawo pracownika objętego ochroną przedemerytalną do dodatku wyrównawczego

3/40

Prawo przetwarzania danych osobowych zgromadzonych we wcześniejszych latach

2/32

Premia i dodatek funkcyjny w wynagrodzeniu urlopowym

6/35

Premia kwartalna w podstawie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

3/35

Premia uznaniowa w podstawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

9/45

Premia wynikowa w wynagrodzeniu urlopowym

8/32

Premia za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru odprawy emerytalnej

10/33

Premie kwartalne oraz wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie ekwiwalentu za urlop

16/35

Problematyka tworzenia planu urlopowego oraz dopuszczalności zmian

8/42

Procedura tworzenia planu urlopowego i jego realizacja

4/44

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym

18/33

Prowadzenie egzekucji komorniczej z wynagrodzenia zleceniobiorcy

15/47

Prowadzenie ewidencji czasu pracy na nowych zasadach

6/46

Prowadzenie tych samych akt osobowych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę

22/36

Przechowywanie dokumentacji związanej z RODO w aktach osobowych pracownika

15/44

Przechowywanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wcześniejsze zatrudnienie w aktach osobowych

12/43

Przechowywanie w aktach osobowych oświadczeń składanych dla celów rozliczenia podatku dochodowego

20/45

Przechowywanie w dokumentacji pracowniczej rozkładu czasu pracy pracownika
Przechowywanie wniosków o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych oraz o urlopy okolicznościowe i wypoczynkowe

Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Przedawnienie urlopu wypoczynkowego podczas korzystania z uprawnień rodzicielskich
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Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
Przedłużenie umowy z powodu ciąży z pracownicą tymczasową

Przejęcie pracowników w trybie art. 231 K.p.
Przekazanie pracownikowi informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

5/30
16/27

8/28
15/43

Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminową pracownika objętego szczególną ochroną

8/25

Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony pracownicy w ciąży

1/33

Przeniesienie kierownika gminnej jednostki organizacyjnej na inne stanowisko kierownicze

11/33

Przeniesienie pracownika samorządowego do służby cywilnej

19/32

Przeprowadzanie szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych

13/52

Przeprowadzenie postępowania powypadkowego

3/56

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego i stanowiskowego nowo zatrudnionego pracownika

8/52

Przerwy śniadaniowe dla zatrudnionego w systemie równoważnym przy dozorze urządzeń

10/30

Przetwarzanie danych osobowych w procesie zatrudniania pracowników

12/25

Przydzielenie pracownikom środków czystości

8/54

Przywrócenie do pracy przed prawomocnym zakończeniem postępowania przed sądem

23/28

Przyznanie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury podczas nieobecności dyrektora

22/34

Przyznawanie podwyżek wynagrodzeń pielęgniarkom, położnym i higienistkom
Rekompensowanie pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia roboczego

5/43
21/30

Rekompensowanie pracy w sobotę lub niedzielę w zadaniowym systemie czasu pracy

9/38

Rekompensowanie pracy wykonywanej w wolną dla zatrudnionego sobotę - checklista

15/33

Rekompensowanie zwolnienia od pracy z powodu stawienia się na wezwanie organu państwowego

19/52

Rodzaje i liczba umów zawieranych z cudzoziemcem

9/32

Rodzaj umowy cywilnoprawnej na badanie sprawozdania finansowego

14/48

Rodzaj umowy zawartej na okresowy przegląd techniczny budynków

21/49

Roszczenie o nieodebrane w terminie świadczenie z ZFŚS przez rencistę - byłego pracownika

3/49

Rozliczanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowca

9/36

Rozliczenie czasu pracy pracownika młodocianego

20/37

Rozliczenie podnoszenia kwalifikacji jak delegacji

18/46

Rozstrzyganie niektórych wątpliwości związanych z postępowaniem powypadkowym

16/50

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy

13/46

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z prowadzeniem ewidencji czasu pracy

12/41

Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę w trybie art. 55 K.p.

6/27

Rozwiązanie stosunków pracy w wyniku połączenia przedsiębiorstw

12/29
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Rozwiązanie umowy o pracę w ramach zwolnień grupowych

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem-emerytem długotrwale niezdolnym do pracy

14/30

1/34

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem w wieku przedemerytalnym z powodu częstych absencji chorobowych

21/25

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron z pracownikiem chronionym

20/29

Różne rygory prowadzenia dokumentacji pracowniczej

5/48

Ruchomy rozkład czasu pracy dla pracowników zmianowych wysyłanych sporadycznie w podróż służbową

20/33

Ryczałt na dojazdy za odcinki podróży krajowych podczas wyjazdu służbowego za granicę

18/40

Ryczałt za nocleg przypadający na czas oczekiwania między lotami

7/49

Skutki brexitu dla zatrudnionych, w tym w administracji publicznej

19/49

Skutki nieprzystąpienia pracownika do świadczenia pracy pomimo zawarcia umowy

18/22

Skutki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, bez zachowania wymaganej procedury

16/28

Sporządzanie odpisu świadectwa pracy

22/37

Sporządzanie rozkładów czasu pracy oraz opłacanie zaplanowanej pracy

14/34

Sposoby wykorzystywania urlopu rodzicielskiego udzielanego obojgu rodzicom

23/46

Sposób określania w umowie o pracę wysokości wynagrodzenia

8/27

Sposób rozwiązania umowy o pracę z obywatelem Ukrainy, który porzucił pracę

1/35

Sposób włączenia papierowego wniosku urlopowego do e-dokumentacji pracowniczej

8/45

"Stare" czy nowe akta osobowe po ponownym zatrudnieniu pracownika?

24/41

Staż pracownika samorządowego uprawniający do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej

13/40

Stosowanie limitów 3/33 po przerwie w zatrudnieniu

16/24

Stosowanie limitów 3/33 przy zawieraniu umowy na czas określony po przerwie w zatrudnieniu
Stosowanie na wniosek niepełnoetatowego pracownika ruchomego rozkładu czasu pracy

4/27
23/32

Stosowanie przerwy lunchowej wobec pracownika niepełnoetatowego

4/32

Stosowanie systemu przerywanego czasu pracy

6/34

System równoważny dla bibliotekarza legitymującego się niepełnosprawnością

3/34

System zadaniowy dla doraźnych czynności pracy

16/31

Szkolenie z metodyki prowadzenia instruktażu stanowiskowego

10/50

Śmierć pracodawcy nie zawsze skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy
Środki do zapewnienia pierwszej pomocy w zakładzie pracy

Świadczenia na pokrycie kosztów noclegu w krajowej podróży służbowej

6/29
23/51

9/51

Świadczenia ze stosunku pracy po rozwiązaniu umowy przez młodocianego

16/38

Świadectwa szkolne i pracy od poprzednich pracodawców w aktach osobowych

16/42

Termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy oraz podniesienie zarzutu przedawnienia

18/44
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Termin rozliczenia się z pracownikiem z tytułu poniesionych przez niego kosztów podróży służbowej

23/41

Testy psychotechniczne dla pracowników biurowych korzystających przy pracy z samochodów służbowych

17/54

Udokumentowanie okresu nauki dla celów ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego

17/46

Udostępnienie danych osobowych pracownika czy ich powierzenie innej firmie?

3/52

Udzielanie czasu wolnego za pracę nadliczbową w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym

20/35

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym

20/47

Udzielenie kary porządkowej pracownikowi notorycznie spóźniającemu się do pracy - checklista

21/46

Udzielenie "końcówki" urlopowej na godziny

3/42

Udzielenie pielęgniarce urlopu szkoleniowego

19/48

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym niż przysługujący wymiarze

22/42

Udzielenie urlopu po zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy w trakcie biegu wypowiedzenia

23/45

Udzielenie urlopu wypoczynkowego po długotrwałym zwolnieniu chorobowym
Umowa dla dyrektora SPZOZ na wykonywanie innej pracy

Umowa na zastępstwo pracownika czasowo przesuniętego do innej pracy

2/44
15/27

7/24

Umowa o pracę i samozatrudnienie u tego samego pracodawcy

20/31

Umowa o zakazie konkurencji z zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia

14/47

Upoważnienie dla osoby wykonującej czynności w zakresie prawa pracy
Uprawnienia urlopowe pracownika w roku debiutu zawodowego

Uprawnienia urlopowe w razie nieprzedłożenia przez pracownika świadectw pracy z poprzednich zakładów

5/52
12/36

4/42

Urlop pracownika młodocianego po zmianie pracodawcy

16/46

Urlop pracownika tymczasowego po wykorzystaniu części puli urlopowej w zatrudnieniu kodeksowym

12/39

Urlop wypoczynkowy po okresie służby wojskowej

5/47

Urlop wypoczynkowy po powrocie z urlopu bezpłatnego

8/39

Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego w czasie ferii zimowych

3/43

Urlop wypoczynkowy za okres próby w razie osiągnięcia 10-letniego stażu po jej zakończeniu

Urlopy związane z rodzicielstwem dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie
Urlopy związane z rodzicielstwem dla pracownika-ojca dziecka

24/43

3/45
10/41

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu opieki nad dzieckiem w razie choroby jednego z rodziców

7/47

Ustalanie godzin nadliczbowych i ich rekompensowanie w kilkumiesięcznym okresie rozliczeniowym - checklista

5/34

Ustalanie kwoty dodatku wyrównawczego

11/37

Ustalanie poziomu zatrudnienia na potrzeby stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych

20/52

Ustalanie stażu urlopowego w razie przerw w zatrudnieniu i równoległych okresów pracy

11/43

Ustalanie wynagrodzenia w razie absencji chorobowej

15/36
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Ustalenie czasu pracy w trakcie podróży służbowej

10/28

Ustalenie doby pracowniczej przy pracy zmianowej

9/40

Ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

6/37

Ustalenie ekwiwalentu za urlop przy krótkim stażu pracy

12/30

Ustalenie pierwszego urlopu wypoczynkowego, w tym po zmianie wymiaru czasu pracy

21/43

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej przyznawanej w podmiocie prywatnym

3/38

Ustalenie stawki za godzinę nadliczbową

17/39

Ustalenie stażu urlopowego pracownika korzystającego z urlopów bezpłatnych w poprzednim zatrudnieniu

22/38

Ustalenie urlopu dla pracownika legitymującego się kilkuletnią pracą tymczasową

13/44

Ustalenie wymiaru czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w niepublicznym zespole szkół

13/35

Ustalenie wymiaru urlopu wychowawczego oraz korzystanie z niego przez oboje rodziców

10/42

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego w zatrudnieniu równoległym

5/45

Ustalenie wynagrodzenia nauczyciela za dzień zwolnienia od pracy w celu oddania krwi

15/40

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy po zmianie rodzaju stawki

24/36

Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy krótkim zatrudnieniu

20/39

"Uszczelnienie" ochrony przedemerytalnej
Uwzględnienie w płacy zasadniczej delegowanego wynagrodzenia za dzień świąteczny

Uzupełnianie zmiennej premii miesięcznej za okres urlopu wypoczynkowego
Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu

5/29
11/39

9/43
22/24

Wątpliwości związane z urlopem nauczycieli akademickich

6/45

Wezwanie pracownika do usprawiedliwienia nieobecności przed wręczeniem dyscyplinarki

4/28

Wliczenie do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dodatku specjalnego

5/39

Wniosek o urlop, gdy pracodawca prowadzi i przechowuje dokumentację pracowniczą w postaci e-akt

10/43

Wniosek o wolne dla działacza związkowego

6/53

Wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy

1/39

Wpływ nieobecności nieusprawiedliwionej na rozliczenie pracy w wolne soboty

6/32

Wpływ połączenia organizacji związkowych na ochronę zatrudnienia działacza związkowego

23/30

Wpływ statusu spółki komunalnej na uprawnienia osoby pełniącej funkcję prezesa

23/48

Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego nabywanego w pierwszym roku pracy

6/41

Wpływ urlopu wychowawczego na wymiar urlopu wypoczynkowego

18/37

Wpływ wyrównania do wynagrodzenia minimalnego na inne świadczenia ze stosunku pracy

14/41

Wpływ zmiany metody obliczania składnika płacy na podstawę urlopową

9/42

Wpływ zmiany profilu działalności na stosunki pracy

2/35
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Wprowadzenie monitoringu aktywności wykorzystywania komputerów służbowych

11/51

Wprowadzenie rocznego okresu rozliczeniowego w instytucji kultury

19/34

Wprowadzenie w regulaminie wynagradzania zapisu o nietworzeniu ZFŚS

7/48

Wprowadzenie w zakładzie pracy regularnych dyżurów przypadających w nocy i na niedzielę

7/29

Wybór systemu i rozkładu czasu pracy

13/33

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży

10/27

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy

7/26

Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla banku w kontekście ochrony danych osobowych

16/47

Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

17/28

Wydzielenie w poszczególnych częściach akt osobowych dodatkowych części

21/41

Wyjazd służbowy na platformę na wodach międzynarodowych

23/49

Wykazanie w świadectwie pracy wykorzystanej części urlopu rodzicielskiego

13/50

Wykonywanie badań profilaktycznych poza godzinami pracy

20/53

Wykonywanie pracy w porze nocnej i w niedzielę w świetle zapisów regulaminowych

21/33

Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego w całości czy w częściach?

18/36

Wykorzystywanie zaległego urlopu wypoczynkowego wyłącznie w naturze
Wykorzystywanie zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w praktyce kadrowej

Wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego przez część roku

6/43
12/44

6/42

Wymiar urlopu wypoczynkowego po okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

21/45

Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie etatu oraz w dodatkowym stosunku pracy

12/38

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika legitymującego się zagranicznym stażem pracy

10/39

Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu przez niepełny rok kalendarzowy i po zmianie wielkości etatu

22/40

Wymiar urlopu zaległego po obniżeniu etatu

2/43

Wymogi względem natężenia oświetlenia na stanowisku pracy oraz zasady jego pomiarów

7/51

Wymogi związane ze skracaniem okresu rozliczeniowego

3/31

Wynagrodzenie za dzień wolny od pracy w związku z oddaniem krwi

12/31

Wynagrodzenie dyrektora i głównego księgowego w państwowej jednostce budżetowej

10/38

Wynagrodzenie nauczyciela za dzień opieki nad dzieckiem

7/39

Wynagrodzenie określone w stawce miesięcznej w razie "niedopracowania" wymiaru

20/38

Wynagrodzenie za miesiąc, w trakcie którego wystąpiła zmiana stawki oraz absencja zasiłkowa

10/31

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w stawce urlopowej

18/28

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za dodatkowe zajęcia w podstawie urlopowej i trzynastki
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym dla niepełnoetatowca
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Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 53 K.p.

5/40

Wypłata wynagrodzenia pracownikowi, który porzucił pracę

15/37

Wypłata wynagrodzenia za pracę wykonaną w dni objęte zwolnieniem lekarskim

13/39

Wypłata wyrównania do wynagrodzenia minimalnego pracownika uzyskującego prowizję

18/31

Wypowiedzenie cudzoziemcowi umowy o pracę zawartej na czas określony

23/29

Wypowiedzenie dodatkowej umowy o pracę pracownicy w ciąży

14/27

Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownicy w ciąży, przed przekształceniem w kontrakt bezterminowy

11/31

Wypowiedzenie umowy o pracę przez osobę będącą równocześnie prokurentem

18/27

Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieobecności zastępowanego pracownika

20/30

Wyrównanie podwyższonego wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela

11/42

Wyrównanie wynagrodzenia godzinowego do płacy minimalnej

19/40

Wyrównanie wysokości dodatku stażowego pracownikowi samorządowemu

21/40

Wyrywkowe kontrole trzeźwości pracowników

12/51

Wystąpienie nadgodzin w rozkładzie ruchomego czasu pracy

17/34

Zadośćuczynienie lub odszkodowanie za stosowanie mobbingu wobec pracownika

20/50

Zainstalowanie nadajników GPS w samochodach służbowych używanych także dla celów prywatnych

17/50

Zajęcie komornicze uposażenia funkcjonariusza służby celno-skarbowej

12/32

Zakończenie urlopu związanego z rodzicielstwem w związku z likwidacją pracodawcy

18/39

Zakres danych, okres i postać ewidencji wypłaconego wynagrodzenia

5/49

Zakres nowych akt osobowych pracownika po zawarciu następnej umowy o pracę

10/45

Zakres przetwarzanej przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej

17/42

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy

24/49

Zaliczanie przejazdów odbywanych przez kierowców do podróży służbowych

24/45

Zaliczanie studiów doktoranckich do stażu pracy pracownika po zmianie przepisów

3/50

Zaliczenie do pracowników delegowanych wykonującego zagraniczne przewozy na potrzeby pracodawcy

9/52

Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym po właściwym jej udokumentowaniu

7/46

Zamieszczanie w aktach osobowych dokumentów dotyczących konsultacji ze związkami zawodowymi

3/47

Zapewnienie pomieszczenia do spożywania posiłków

21/51

Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej

22/47

Zapewnienie pracownikom w okresie zimowym ocieplanej odzieży

1/52

Zapewnienie pracownikowi środków ochrony indywidualnej

19/54

Zapewnienie prawidłowej organizacji czasu pracy osób zatrudnionych przy pilnowaniu

15/31

Zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące udzielania pomocy emerytom-byłym pracownikom

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

5/51

Str. 23 z 31

Zasady prowadzenia ZFŚS w nowo powstałej jednostce budżetowej po przejęciu pracowników

22/43

Zasady ustalenia wynagrodzenia nauczyciela po objęciu funkcji związkowej

20/42

Zasady wspólnej odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone

18/42

Zasady wydawania kopii dokumentacji pracowniczej

23/44

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela po 1 września 2018 r.

10/48

Zastosowanie dopełniania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

21/34

Zastosowanie ruchomego czasu pracy dla zatrudnionych w systemie zmianowym

7/31

Zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz pisma o przyznanej premii w aktach osobowych pracownika

9/48

Zatrudnienie cudzoziemca oczekującego na zezwolenie na pobyt i pracę u innego pracodawcy

24/29

Zatrudnienie głównego księgowego w spółce prawa handlowego

13/31

Zatrudnienie młodocianego po porzuceniu szkoły i osiągnięciu pełnoletności

14/29

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na podstawie umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej

15/29

Zatrudnienie pracowników niemedycznych w niepublicznej placówce zdrowia

21/28

Zatrudnienie tych samych pracowników w spółkach powiązanych kapitałowo

18/23

Zatrudnienie w spółkach powiązanych kapitałowo lub osobowo

17/31

Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem

22/23

Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownikiem ZOZ

13/29

Zawarcie umowy na wykonywanie badań profilaktycznych z placówką medycyny pracy

11/54

Zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej na elektroniczną

4/45

Zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem

24/26

Zmiana warunków zatrudnienia na podstawie aneksu do umowy

4/30
1

Zmiana warunków zatrudnienia w razie przejęcia zakładu pracy w trybie art. 23 K.p.

9/33

Zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia przy zatrudnieniu terminowym

22/46

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń pracowników w zależności od stażu pracy

6/39

Zwolnienie od pracy pracownika - Honorowego Dawcy Krwi

4/47

Zwolnienie pracownika niepełnosprawnego na badania lekarskie

6/50

Zwrot wynagrodzenia w razie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem w trakcie miesiąca

3/39

Żądanie od kandydata do pracy danych o wykształceniu oraz dotychczasowym zatrudnieniu w świetle RODO

4/26

Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności

10/25

5. Rozliczenia z pfron
Czy zaliczyć nagrodę jubileuszową do kosztów płacy?

19/56

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w razie niedopłaty składek ZUS - wyjaśnienie PFRON

4/55

Dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, który stał się niepełnosprawny w trakcie zatrudnienia

3/57
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Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w razie uchybienia terminowi opłacania składek

1/53

Dokumentowanie schorzenia szczególnego dla celów otrzymania wyższego dofinansowania

9/55

Forma przekazania nabywcy informacji INF-U

Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

17/56

7/52

Korzystanie przez pracodawcę z dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

23/53

Koszty płacy niepełnosprawnego pracownika objęte dofinansowaniem z PFRON

15/52

Koszty płacy pracownika niepełnosprawnego bez składki na Fundusz Solidarnościowy

5/56

Prawo do dofinansowania do wynagrodzeń pracownika niepełnosprawnego - nie dla każdego pracodawcy

5/58

Przełożenie orzeczenia o niezdolności do pracy lub zaliczeniu do grupy inwalidów na niepełnosprawność

9/56

Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych przez niepełnosprawnego przedsiębiorcę

4/52

Udokumentowanie schorzenia szczególnego orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS

23/54

Ustalenie stanu zatrudnienia wykazywanego we wniosku o dofinansowanie Wn-D

21/53

Wcześniejsze wystąpienie pracownika o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności

11/55

Wpłata na PFRON, gdy poszkodowanego w wypadku przy pracy uznano za osobę niepełnosprawną - checklista

11/56

Wykazanie efektu zachęty na nowo zatrudnionego pracownika
Wystawienie informacji o obniżeniu wpłat na PFRON w świetle RODO - stanowisko PFRON

1/54
13/53

6. Vademecum kadrowca
Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie jesienno-zimowym

Brak prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia nie dla wszystkich emerytów

21/64

6/57

Brak prawa do zasiłku macierzyńskiego po rozwiązaniu się umowy na zastępstwo

10/54

Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

22/63

Czy oskładkować nagrodę jubileuszową o charakterze pieniężno-rzeczowym?

2/57

Czy sprawowanie opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy?

6/62

Dłuższy okres rozliczeniowy dla zatrudnionych w systemie równoważnym

16/60

Dodatek za pracę powyżej limitu w podstawie wymiaru innych świadczeń

19/60

Dodatek za wieloletnią pracę w płacy minimalnej

4/61

Dodatki do wynagrodzenia w służbie cywilnej

6/62

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

14/57

Dokumenty przechowywane w aktach osobowych pracownika

16/62

Forma i treść zgody na potrącanie pożyczki z ZFŚS oraz kwota potrącenia ze świadczeń socjalnych
Forma przekazania wynagrodzenia zleceniobiorcy

Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczyciela
Granice wypowiedzenia zmieniającego i skutki ich przekroczenia
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Incydentalne zmiany rozkładu czasu pracy

2/60

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

8/63

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy dla pracownika lub członka jego rodziny

10/55

Karnety sportowe częściowo sfinansowane ze środków ZFŚS w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

8/55

Korekta numeru PESEL wykazanego w zgłoszeniu ZUS ZUA

12/55

Korzystanie z opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat

16/60

Kwestionowanie przez ZUS wysokości wynagrodzenia za pracę

15/58

Limitowanie umów o pracę zawartych na czas określony

6/57

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

7/57

Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego oraz ustalanie jego wymiaru

6/59

Nieobecność w pracy bez usprawiedliwienia podstawą rozwiązania umowy o pracę

2/59

Nowe obowiązki pracodawcy związane z prowadzeniem PPK

11/58

Obowiązek ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorcy będącego funkcjonariuszem straży pożarnej

20/62

Obowiązki dotychczasowego pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia byłego pracownika

20/66

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika skierowanego na szkolenie w szkole podoficerskiej

22/61

Ocenianie członków korpusu służby cywilnej

3/61

Ochrona przedemerytalna podczas umowy na czas określony i nieokreślony

22/58

Ochrona przy zwolnieniach grupowych

18/60

Odliczanie wynagrodzenia nadpłaconego z powodu choroby powstałej pod koniec miesiąca

12/60

Odpowiedzialność dyscyplinarna członków korpusu służby cywilnej

14/60

Odprawa dla członków rodziny zmarłego pracownika

24/60

Odprawy dla odwołanego prezesa zarządu spółki z o.o.

16/63

Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracownika w wieku do 26 lat zwolnione z oskładkowania i z opodatkowania

22/55

Okres objęty ewidencją czasu pracy
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony

6/60
20/64

Opieka nad chorym dzieckiem w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą

8/56

Opłacanie pracy wykonywanej w noc zmiany czasu z zimowego na letni

6/61

Opłacanie składek ZUS za osobę współpracującą

6/56

Opłacenie składek ZUS po zmianie terminu wypłaty wynagrodzeń

10/53

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych w razie zmiany sposobu wynagradzania

12/57

Podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

14/56

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy do wysokości świadczenia rodzicielskiego

22/58

Polecenie dłuższej pracy pracownikowi legitymującemu się niepełnosprawnością

20/65
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Poród w trakcie pobierania zasiłku chorobowego

18/57

Postać ewidencji czasu pracy oraz potwierdzanie zawartych w niej danych

4/61

Postanowienie układowe nie wyklucza wniosku o wypłatę w gotówce

2/62

Postępowanie pracodawcy gdy pracownik nie zgadza się z wysokością zasiłku

4/60

Postępowanie sądowe w sprawach roszczeń ze stosunku pracy

21/61

Potrącenia świadczeń alimentacyjnych z wypłat pracownika

24/61

Praca w placówkach handlowych świadczona w niedzielę przez członków rodziny pracodawcy

16/62

Pracownik na zwolnieniu lekarskim w liczbie osób ubezpieczonych wykazywanej w deklaracji ZUS DRA

18/56

Prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

20/66

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w programie kadrowym

14/58

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej po zmianach

1/56

Prowadzenie zastępczej asygnaty zasiłkowej

8/58

Przechowywanie niektórych dokumentów w aktach osobowych

8/61

Przechowywanie w aktach orzeczeń lekarskich w sprawie zdolności do wykonywania danej pracy

2/61

Przerwy na karmienie dziecka piersią w razie zatrudnienia pracownicy w systemie równoważnym albo hospitalizacji jej dziecka

22/60

Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA

22/54

Przyjmowanie uczniów i studentów na praktyki

24/58

Rekompensowanie pracy w dniu wolnym

2/60

Roczne rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

24/60

Rozliczenie pracy przypadającej w okresie zmiany czasu letniego na zimowy

20/67

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej choroby

9/58

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika za wypowiedzeniem

8/58

Rozwiązanie umowy o pracę za ustnym porozumieniem stron

22/59

Składka na FEP od przychodów uzyskanych za pracę w szczególnych warunkach

16/55

Składki ZUS od przychodu z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych w okresie urlopu bezpłatnego
i wychowawczego

24/55

Składki ZUS od umowy zlecenia wykonywanej przez pracownika w trakcie urlopu bezpłatnego

2/56

Składki ZUS zleceniobiorcy po przystąpieniu do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

6/55

Skutki zawarcia z pracownikiem kolejnej umowy o pracę bez dnia przerwy

13/59

Sposób obliczania składki związkowej potrącanej na wniosek pracownika

12/60

Stosowanie indywidualnej karty wynagrodzeń

14/59

Świadczenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego ponownie po przejściu na emeryturę

22/57

Ubezpieczenia ZUS członka rady nadzorczej pobierającego zasiłek macierzyński z innego tytułu
Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia wykonywanej przez przedsiębiorcę korzystającego z ulgi na start
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Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osoby ubezpieczonej

Udzielenie pracownikowi w nagrodę dnia wolnego
Udzielenie urlopu szkoleniowego na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Uprawnienia pracownika powołanego do służby wojskowej

16/56

8/60
12/61

4/62

Urlop młodocianego zatrudnionego w trakcie roku oraz praca w soboty

12/59

Wartość pieniężna finansowanych pracownikom kart wstępu na obiekty sportowe w podstawie wymiaru składek ZUS

22/56

Warunki zatrudniania nauczycieli w szkołach niepublicznych

23/61

Wątpliwości dotyczące wniosku o zasiłek opiekuńczy

18/58

Wpływ nowego składnika wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych

10/54

Wycofanie oświadczenia o zamiarze przekazywania raportów informacyjnych ZUS OSW

14/55

Wydawanie świadectwa pracy po zmianach obowiązujących od 7 września br.

17/62

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych

14/59

Wykorzystywanie w danym roku zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat

22/60

Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w podstawie wymiaru składek ZUS

12/55

Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za dzień częściowo przepracowany

24/58

Wynagrodzenie za pracę i chorobowe za ten sam dzień

12/56

Wypłata odprawy rentowej po rozwiązaniu umowy o pracę i wydanie nowego świadectwa pracy

18/59

Wypłata świadczenia urlopowego

16/61

Wypłata zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

10/56

Wypłata zasiłku chorobowego w razie zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne

20/63

Wypowiedzenie umowy na zastępstwo

10/57

Wysokość dodatku za godziny nadliczbowe po zmianie organizacji pracy

12/58

Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej wykonywanej przez pracownika niepełnosprawnego
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego przyznanego na kolejny okres

8/60
24/56

Wystąpienie do ZUS o wydanie interpretacji indywidualnej

8/55

Zakres informacji w ewidencji czasu pracy pracownika objętego zadaniowym czasem pracy

8/59

Zaliczenie nagrody półrocznej do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop

10/58

Zasady przetwarzania danych biometrycznych w związku z zatrudnieniem

18/61

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy będącego studentem

12/56

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego u dwóch pracodawców

8/57

Zasiłek macierzyński dla pracownicy w kolejnej ciąży korzystającej z urlopu rodzicielskiego

2/57

Zasiłek macierzyński po rezygnacji z części urlopu przez matkę dziecka

24/57

Zasiłek opiekuńczy po świadczeniu rehabilitacyjnym

20/64
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Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym

16/58

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA za okres wsteczny

2/58

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o.

5/61

Zatrudnienie młodocianego, w tym po zakończeniu przygotowania zawodowego

Zatrudnienie nauczycieli w zespole szkół

16/64

8/64

Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia z osobą niepełnosprawną

10/58

Zlecanie i rekompensowanie dyżurów pracowniczych

10/59

Zleceniodawca nie zawsze opłaca za zleceniobiorcę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

18/55

Zliczanie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do jednego okresu zasiłkowego

16/57

Złożenie informacji ZUS IWA w przypadku powstania nowego podmiotu

4/58

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę po powrocie z urlopu rodzicielskiego, w tym przywróconą
do pracy
20/61

Zwolnienie przedsiębiorcy z comiesięcznego składania dokumentów rozliczeniowych
Zwrot pracodawcy kosztów wynikających z powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej

4/57
18/60

7. Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

13/67

Deklaracja rezygnacji z uczestnictwa w PPK

5/67

Do 30 kwietnia 2019 r. przekazanie do PFRON sprawozdań finansowych za 2018 r. - informacja PFRON

7/67

Ile wyniesie średnie wynagrodzenie nauczycieli w okresie od 1 września do 31 grudnia 2019 r.?

17/67

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

10/67

Kwota składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego PPE w 2020 r.

23/67

Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia w 2019 r.

1/65

Maksymalne wysokości wpłat na IKZE i IKE w 2020 r.

23/67

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia br.

5/66

Nowe rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich za granicą

18/67

Nowe wzory protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku przy pracy

13/66

Nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy

19/64

Nowy wzór statystycznej karty wypadku

21/67

Obowiązek zatrudniania po zakończeniu postępowania w sprawie przywrócenia do pracy przed sądem pierwszej instancji

17/67

Od 1 marca 2019 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń z emerytur i rent oraz zasiłków

5/66

Od 1 stycznia 2019 r. wyższa minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia dla zleceniobiorców

1/67

Od 1 stycznia 2020 r. Mały ZUS plus

24/66

Od 1 września br. zmiana minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli

18/66

Od 4 maja br. obowiązuje ustawa dostosowująca m.in. przepisy Kodeksu pracy do RODO

10/66
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Od 1 lipca br. obowiązuje umowa o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Mongolią

15/66

Od 1 września 2019 r. zmiany w Karcie Nauczyciela, w tym obejmujące wynagrodzenie

15/63

Ogłoszono nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy

15/63

Porozumienie ZUS i PFRON w sprawie wymiany danych płatników - informacja ZUS

21/67

Pracodawco - do 16 sierpnia br. złóż wniosek o dofinansowanie projektu poprawiającego warunki pracy

15/67

Przeniesie środków do ZUS lub IKE po likwidacji otwartych funduszy emerytalnych

23/67

Rozszerzenie katalogu świadczeń finansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

24/66

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 października do 31 grudnia br.

21/67

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września br.

15/67

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.

9/67

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT - informacja ZUS

24/67

Sprawdzanie przez pracodawcę stanu trzeźwości pracowników - informacja UODO

14/67

Sygnalizacja kolejnych zmian do Kodeksu pracy

12/67

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji

1/65

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w IV kwartale 2019 r. nie podlega waloryzacji

19/64

Umowa między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym
Urząd pracy nie będzie już ustalał profilu pomocy dla bezrobotnego

W 2019 r. wyższy odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe, w tym dla nauczycieli

5/67
12/67

1/64

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS - informacja ZUS

24/67

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne

12/68

Wykaz niedziel handlowych w 2019 r.

1/67

Wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

15/66

Wynagrodzenie pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach administracji rządowej

10/66

Wynagrodzenie pracowników państwowej jednostki sfery budżetowej działającej w zakresie rolnictwa

10/66

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2020 r.

19/65

Zapewnienie pracownikom posiłku profilaktycznego w innej formie niż w postaci dania gorącego

14/66

Zaświadczenie A1 dla obywateli państw trzecich zamieszkujących legalnie w Polsce - komunikat ZUS

7/66

Zawiadomienie pracownika o terminie badania przez lekarza orzecznika ZUS po zmianach

1/66

Zgodne opinie UODO i MRPiPS w sprawie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników

Zmiana kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

19/66

9/67

Zmiana kwoty bazowej wynagrodzenia niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

18/66

Zmiany do regulacji w sprawie szkoleń bhp

14/66

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie refundowania z FP wynagrodzeń wypłacanych młodocianym

16/67
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Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych

13/65

8. Pracownicze plany kaPITałowe
Dysponowanie przez uczestnika środkami zgromadzonymi na rachunku PPK

14/52

Dziedziczenie środków zgromadzonych w PPK i ich podział w razie śmierci uczestnika PPK

17/60

Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty

22/52

Obciążenia pracownika będącego uczestnikiem PPK oraz podmiotu zatrudniającego

13/56

Obowiązek wprowadzenia PPK przez podmiot, w którym jest zarejestrowany pracowniczy program emerytalny

13/55

Opodatkowanie wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający z uwzględnieniem stanowisk MF

15/54

Osoby, w imieniu których podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK

18/53

Przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu uczestnika PPK instytucji finansowej - stanowisko UODO

24/51

Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników

18/49

Przystąpienie do PPK osoby wykonującej umowę zlecenia

23/56

Rezygnacja osoby zatrudnionej albo uczestnika z dokonywania wpłat do PPK

16/53

Termin dokonania przez pracodawcę pierwszych wpłat do PPK

20/54

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK

22/49

Ustalenie stanu zatrudnienia dla celów stosowania przepisów ustawy o PPK

19/57

Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika

22/50

Ważny termin: Do 12 listopada br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o prowadzenie PPK

21/58

Ważny termin: Do 25 października br. największe podmioty mają czas na podpisanie umowy o zarządzanie PPK

19/57

Wpłata do PPK finansowana przez podmiot zatrudniający w raporcie ZUS RCA

15/57

Wpłata powitalna i dopłaty roczne dla osoby będącej uczestnikiem PPK

17/58

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

21/56

Wynagrodzenie "netto" pracownika i zleceniobiorcy będących uczestnikami PPK

20/55

Zaliczanie urlopu bezpłatnego do trzymiesięcznego okresu zatrudnienia na potrzeby PPK

24/52

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający

23/59

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK przez podmiot zagraniczny

16/52
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