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1. To musisz przeczytać!
Czy można żądać od pracownika wykonania testu na COVID-19?

18/5

Do 30 września czas na udzielenie zaległych urlopów

18/9

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie - od 1 września br.

18/8

Dokumentowanie prawa do podwyższonej kwoty wolnej od potrąceń - stanowiska UODO i MS

15/4

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy bez zmian - stanowisko MS

16/4

Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r., w tym pracownika będącego uczestnikiem PPK - stanowisko MF
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy - stanowisko ZUS

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby
Nowe rozwiązania pomocowe dla niektórych branż - zmiany do specustawy

Odpis na ZFŚS oraz świadczenie urlopowe w 2020 r.

1/7
13/7

5/5
17/4

5/4

Ograniczenie wysokości odpraw emerytalno-rentowych na mocy specustawy - stanowisko MRPiPS

18/4

Omówienie wybranych regulacji obejmujących pracodawcę po wejściu w życie ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0

14/4

Planowanie czasu pracy w 2020 r.
Pobranie z wynagrodzenia pracownika składek ZUS, gdy pracodawca na mocy specustawy jest zwolniony z ich opłacania

1/6
10/4

Pomoc dla pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej

8/4

Pomoc dla pracodawcy wynikająca z tzw. ustawy antykryzysowej - tarcza 2.0

9/4

Praca nadliczbowa pracownika z niepełnosprawnością w świetle stanowiska resortu pracy

Praca w okresie zagrożenia koronawirusem (COVID-19)

21/5

7/4

Praca zdalna w czasie kwarantanny i podwyższenie wysokości świadczeń chorobowych dla niektórych grup zawodowych

22/6

Pracownik objęty kwarantanną bądź izolacją z powodu COVID-19

24/8

Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowiska resortu pracy
i UODO

21/4

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - komunikat BON

Regulacje dla pracodawcy wynikające z kolejnej ustawy antykryzysowej, tzw. tarczy 3.0
Stanowisko resortu pracy w sprawie pomocy w opłacaniu składek ZUS

24/12

11/4
24/11

Ważne zmiany dla pracodawców wprowadzone do specustawy

24/5

Wpływ podwyższenia od 1 stycznia 2021 r. minimalnej płacy na niektóre parametry z zakresu prawa pracy

23/4

Wpływ wynagrodzenia minimalnego na stawkę zaszeregowania pracownika po 31 grudnia 2019 r.
Wpływ zakończenia przestoju przed określonym terminem na dofinansowanie wynagrodzeń - stanowisko MRPiPS

1/4
12/11

Wyjaśnienia MRPiPS związane ze stosowaniem regulacji ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0

15/5

Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

17/6

Wymiar czasu pracy w 2021 r.

21/6
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Wyższa kwota wolna od potrąceń po pogorszeniu się sytuacji finansowej z powodu koronawirusa

13/4

Zakrywanie ust i nosa w pomieszczeniach pracy i inne ograniczenia

24/8

Zaostrzenie sankcji za "ukrywanie" dłużnika alimentacyjnego oraz jego zarobków

23/4

Zapowiadane zmiany w świadczeniach chorobowych osób, którym specustawą zmieniono wymiar czasu pracy

18/7

Zapowiedź kolejnych form pomocy dla niektórych branż

22/9

Zapowiedź kolejnych regulacji dla pracodawców wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 4.0

12/4

Zmiany w specustawie, w tym dotyczące ustalania świadczeń chorobowych

21/8

Zmiany w zasadach odbywania obowiązkowej kwarantanny i w dowodach do wypłaty świadczeń chorobowych z tego tytułu

22/4

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Adres zamieszkania w zgłoszeniu do ubezpieczeń pracowników - obcokrajowców

23/14

Brak obowiązku ubezpieczeń z umowy zlecenia po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia

21/12

Czy ubezpieczyć w ZUS osobę odbywającą praktykę absolwencką?

13/21

Czy wartość sfinansowanych szczepień przeciw grypie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?

20/13

Do 28 lutego 2020 r. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych wykazanych w raportach za 2019 r.

4/11

Do 31 marca 2020 r. przekazanie do ZUS zgłoszeń ZUS ZSWA za 2019 r.

6/12

Do 31 stycznia 2020 r. - termin na przekazanie do ZUS informacji ZUS IWA

2/10

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

7/14

Dodatek solidarnościowy - do końca sierpnia br. oraz potwierdzanie uprawnień do świadczeń z tego tytułu

16/9

Dodatek solidarnościowy przyznawany w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

13/15

Dofinansowanie posiłków pracowników przy pomocy aplikacji mobilnej w podstawie wymiaru składek ZUS

18/15

Jak ustalić 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek zwolnionej z zapłaty na podstawie specustawy? - stanowisko ZUS

11/13

Korekta rozliczeń w związku z wypłatą zasiłku zamiast wynagrodzenia chorobowego

22/10

Korzystanie przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z opłacania składek ZUS

11/15

Kwota graniczna podatku z działalności za 2020 r., której przekroczenie wyłączy rolnika-przedsiębiorcę z ubezpieczeń w KRUS

11/18

Limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe zatrudnionego u dwóch pracodawców

23/11

Nagroda jubileuszowa w formie rzeczowej wyłączona z podstawy wymiaru składek ZUS

3/13

O ile używanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych podwyższy podstawę oskładkowania i opodatkowania?

20/11

Objęcie emeryta ubezpieczeniami społecznymi z kilku umów zlecenia

17/15

Objęcie ubezpieczeniami społecznymi z umowy zlecenia po obniżce wynagrodzenia z tytułu stosunku pracy

13/17

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS w trakcie wykonywania umowy zlecenia

10/12

Objęcie ubezpieczeniami w ZUS z umowy zlecenia rolnika ubezpieczonego w KRUS

14/23

Obliczanie składek ZUS za osobę korzystającą z urlopu wychowawczego

1/17

Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika do wysokości zaliczki na podatek dochodowy

5/7
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Obowiązek ubezpieczeń w ZUS członka komisji rewizyjnej powołanego uchwałą wspólników

8/30

Od 1 kwietnia br. - nowy rok składkowy, na który ustala się stopę procentową składki wypadkowej

7/5

Od 1 lutego 2020 r. - modyfikacja "małego ZUS"

3/7

Od 15 października br. - zwolnienie niektórych płatników z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września br.

20/6

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS

15/16

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2020 r.

1/20

Opłacanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu

5/11

Opłacanie przez przedsiębiorcę składki na Fundusz Pracy

16/7

Oskładkowanie i opodatkowanie ekwiwalentu za wykorzystywanie własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej

18/16

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przyznanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia

24/14

Podstawa wymiaru składek ZUS rolnika-przedsiębiorcy wyłączonego z ubezpieczenia społecznego rolników

12/20

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2020 r.

3/14

Pracownik na pracy zdalnej - składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od wypłat przez niego otrzymywanych

22/12

Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy po zaprzestaniu współpracy z byłym pracodawcą 19/8
Przedsiębiorco, zapłaciłeś składki ZUS za marzec br., a na mocy specustawy korzystasz ze zwolnienia z ich opłacenia - sprawdź jak nie
stracić ulgi za kwiecień
10/11

Rozliczenie składek ZUS od dodatku stażowego wypłaconego za okresy pobierania świadczeń chorobowych

6/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe dodatkowego wynagrodzenia rocznego

5/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe dofinansowania do zimowiska dzieci pracowników

4/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe ponoszonych przez pracodawcę kosztów polisy ubezpieczeniowej pracownika

17/13

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownicy na urlopie rodzicielskim wykonującej umowę zlecenia

12/17

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu przepracował tylko jeden dzień

23/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika, który w danym miesiącu uzyskał zasiłek macierzyński i wynagrodzenie za pracę

10/5

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika wykonującego umowę zlecenia zawartą z własnym pracodawcą

8/21

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego w firmie korzystającej ze zwolnienia z opłacania składek ZUS

9/15

Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca, który chorował przez jego część

3/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika uzyskanego w styczniu 2020 r.

1/9

Rozliczenie składkowo-podatkowe wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym jego dochody przekroczyły pierwszy przedział
skali podatkowej

Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat uzyskanych przez pracownika niezdolnego do pracy

20/4

Rozliczenie składkowo-podatkowe wyrównania wynagrodzenia chorobowego po uznaniu zdarzenia za wypadek w drodze do pracy
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy otrzymującego za część miesiąca zasiłek

14/17

2/4
8/25

Rozliczenie składkowo-podatkowe zwrotu byłemu zleceniobiorcy nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe 13/13
Ryczałt za nocleg w czasie zagranicznej podróży służbowej a składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy
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Składka zdrowotna pracownika na urlopie wychowawczym podejmującego naukę

20/10

Składka zdrowotna pracownika wykonującego w tym samym zakładzie dwie umowy o pracę

21/9

Składka zdrowotna z działalności w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego

23/12

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika korzystającego z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

10/7

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy w razie wypłaty zaległego i bieżącego wynagrodzenia

12/15

Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy osoby w wieku do ukończenia 26 lat wykonującej kontrakt menedżerski

24/16

Składki ZUS osoby współpracującej w wieku do ukończenia 26 lat zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

8/23

Składki ZUS pracownika - absolwenta niezdolnego do pracy z powodu choroby

17/8

Składki ZUS pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

2/7

Składki ZUS w razie wcześniejszej wypłaty nagrody jubileuszowej

19/4

Składki ZUS za zleceniobiorcę po zmianie rodzajów ubezpieczeń

22/14

Składki na FP, FS oraz FGŚP od wynagrodzenia zleceniobiorcy uzyskanego za część miesiąca

15/13

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy pracownika zatrudnionego na część etatu

6/6

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w razie obniżenia etatu i wynagrodzenia

13/10

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

18/17

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy na małym ZUS plus

4/8

Składki na FP, FS i FGŚP pracownika będącego jednocześnie członkiem rady nadzorczej

7/11

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy objętego ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi również z innego tytułu

15/17

Świadczenie postojowe po zmianach wprowadzonych ustawą antykryzysową - tarcza 4.0

14/19

Świadczenie urlopowe, w tym wypłacone w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy, a składki ZUS

16/13

Tytuł do ubezpieczeń społecznych dla pracownika prowadzącego równocześnie działalność gospodarczą

17/16

Tytuł ubezpieczenia pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego w razie podjęcia kolejnego zatrudnienia

19/9

Ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne z tytułu urlopu wychowawczego

13/19

Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy będącego równocześnie osobą współpracującą

8/28

Ubezpieczenia w KRUS czy w ZUS rolnika prowadzącego działalność gospodarczą?

10/14

Ubezpieczenia w ZUS z umowy o świadczenie usług zawartej z własnym pracodawcą

14/22

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby kształcącej się w szkole policealnej

5/15

Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego również pracownikiem korzystającym z urlopu rodzicielskiego

7/13

Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy będącego współmałżonkiem zleceniodawcy

15/19

Ubezpieczenie w ZUS członka rady nadzorczej czasowo wykonującego czynności członka zarządu

21/15

Umowa zlecenia zawarta z tegorocznym maturzystą bez składek ZUS

11/17

Ustalenie okresu zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę korzystającą z przerwami z urlopów związanych
z rodzicielstwem
Ustalenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika w wieku do ukończenia 26 lat
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Ustalenie tytułu do ubezpieczeń społecznych z umów o pracę i zlecenia

21/14

W 2020 r. nadal składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane tylko do osiągnięcia rocznego limitu

1/19

Wartość świadczeń przyznanych pracownikom na letni wypoczynek w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania

16/10

Wartość wynajętego pracownikowi lokalu mieszkalnego w podstawie wymiaru składek ZUS

22/16

Właściwe ustawodawstwo w zakresie zabezpieczenia społecznego w razie wykonywania pracy najemnej za granicą i działalności
gospodarczej w Polsce

5/14

Wykazanie w raporcie ZUS RPA składników wynagrodzenia wypłaconych za rok ubiegły

6/14

Wyłączenie z oskładkowania odprawy wypłacanej zwalnianym pracownikom

9/26

Wyłączenie z oskładkowania oraz zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia zleceniobiorcy-studenta

2/8

Wyłączenie z oskładkowania przedpłaconych kart lunchowych

3/16

Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach podatkowych, w tym gdy pracodawca skorzystał ze zwolnienia z ich opłacania w ramach
specustawy

14/14

Wypłata świadczenia postojowego, w tym dodatkowego

20/8

Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS zleceniobiorcy oddelegowanego do pracy za granicę

19/6

ZUS może odstąpić od poboru odsetek od zaległości składkowych

24/18

Zaliczenie wypłaconych świadczeń chorobowych na poczet składek ZUS

18/14

Zapłacone przez pracownika składki ZUS nie zawsze podlegają odliczeniu od dochodu i podatku

18/12

Zapłacone przez przedsiębiorcę składki ZUS w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r.

6/8

Zapowiedź zwolnienia z opłacania składek ZUS dla niektórych branż

24/13

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny po terminie

19/12

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS po rezygnacji z korzystania ulgi na start

23/15

Zgłoszenie się przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS po wykorzystaniu ulgi na start

2/13

Zmiana kodu tytułu ubezpieczenia pracownika

19/13

Zmiany w dokumentacji ubezpieczeniowej kierowanej do ZUS

4/10

Zmodyfikowany "mały ZUS" przedsiębiorcy dopiero od 1 lutego 2020 r.

1/14

Zwolnienie na mocy specustawy z zapłaty składek ZUS za okres od lipca do września 2020 r.

21/11

Zwolnienie płatnika składek z opłacenia nieopłaconych składek ZUS

9/17

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP, gdy z urlopów związanych z rodzicielstwem korzystają rodzice dziecka

17/11

Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu macierzyńskiego

11/14

Zwolnienie pracodawcy z opłacenia nieopłaconych składek ZUS

12/12

Zwolnienie przedsiębiorcy z podlegania ubezpieczeniom społecznym w ramach tzw. ulgi na start

15/21

Zwolnienie z opłacania składek ZUS wynikające ze specustawy, także gdy składki zostały zapłacone lub na ich poczet zaliczono
nadpłatę

16/5

Zwolnienie z opłacania składek na FP, FS i FGŚP w razie przyjęcia do pracy osoby skierowanej z urzędu pracy

18/10

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej przedsiębiorcy lub osoby współpracującej z ustalonym prawem do emerytury albo renty
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Zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek ZUS przez przedsiębiorcę zgłaszającego mniej niż 50 ubezpieczonych
Zwolnienie z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

10/9
22/17

Zwolnienie z oskładkowania i opodatkowania zapomogi udzielonej pracownikom

9/24

Zwrot nadpłaty składek po zwolnieniu płatnika z ich zapłaty na mocy specustawy

17/14

3. Zasiłki chorobowe i inne świadczenia
Czy dodatek za dojazdy do pracy zwiększy podstawę wymiaru świadczeń chorobowych?

Czy podwyżka wynagrodzenia w trakcie pobierania zasiłków spowoduje przeliczenie ich wysokości?

22/22

2/17

Czy premię tzw. konkursową należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

21/23

Decyzja w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego

15/26

Dla wypłaty zasiłku macierzyńskiego w czasie epidemii ZUS we własnym zakresie pozyska akt urodzenia dziecka

10/20

Dłuższy okres zasiłkowy dla pracownicy w ciąży

2/21

Do 2 marca 2020 r. przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów

4/22

Dodatek stażowy wypłacony nauczycielowi podwyższy zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę

9/31

Dodatek za nadgodziny wypłacany kwartalnie w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla pracownicy prowadzącej równocześnie działalność gospodarczą

Dowody do wypłaty zasiłku przez ZUS po otrzymaniu przez pracownika kolejnego e-zwolnienia
Emeryci urodzeni w 1953 r. nie muszą składać wniosków o przeliczenie emerytury

21/21

9/35
11/23

7/24
19/24

Kiedy można otworzyć nowy okres zasiłkowy?

4/18

Kiedy należy ustalić nową podstawę wymiaru świadczenia chorobowego?

7/23

Konsekwencje błędnego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

13/30

Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

3/18

Nagroda roczna w podstawie wymiaru zasiłków w razie zmiany wymiaru czasu pracy

8/31

Nagroda roczna zmniejszana za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy w podstawie wymiaru zasiłków

Obliczanie wysokości świadczeń z ubezpieczeń społecznych dla zleceniobiorcy
Obniżenie zasiłku macierzyńskiego za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu

19/17

7/21
18/23

Od 1 marca br. wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków

6/18

Od 1 stycznia 2020 r. nowy limit dni, za które w danym roku przysługuje zasiłek opiekuńczy

1/28

Od 1 stycznia 2020 r. podwyższenie wysokości najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

1/22

Odsetki za przesunięcie przez pracodawcę terminu wypłaty zasiłków

24/25

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia

13/26

Ograniczenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia

5/23

Okres, za który umorzono składki na ubezpieczenia społeczne bez wpływu na emeryturę lub rentę

5/25
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Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego po udzieleniu pracownicy urlopu wychowawczego

10/18

Opieka nad dzieckiem zwiększa kapitał początkowy

1/31

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego

13/29

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie dwukrotnej zmiany etatu przed wystąpieniem niezdolności do pracy

24/21

Podwyższenie kodeksowych kwot wolnych bez znaczenia dla kwot wolnych od potrąceń z zasiłków

14/31

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

6/21

Pracownik nie zawsze jest zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia rehabilitacyjnego

1/29

Prawo do świadczenia emerytalnego z ZUS dla osoby uprawnionej do emerytury mundurowej

17/29

Preferencyjne zasady wypłaty zasiłków dla wykonujących zawód medyczny, gdy niezdolność do pracy nastąpiła z powodu COVID-19

9/32

Premia frekwencyjna zmniejszana za nieprzepracowane godziny w podstawie wynagrodzenia chorobowego

20/15

Premia w podstawie wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej albo po uzupełnieniu

18/19

Premie kwartalna i uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku po zmianie wymiaru czasu pracy

12/22

Przechowywanie elektronicznych zwolnień lekarskich przez płatnika zasiłków

3/21

Przedłużenie wypłaty renty z tytułu niezdolności do pracy

10/21

Przejście na emeryturę w czerwcu br. nie spowoduje negatywnych skutków finansowych

12/30

Przekazanie do ZUS wypłaty zasiłków przez pracodawcę niebędącego płatnikiem zasiłków w 2020 r.

1/27

Przekazanie do ZUS wniosku o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

11/28

Przeliczenie podstawy wymiaru renty z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej

24/26

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w związku z uwzględnieniem w niej premii miesięcznej

18/21

Przeliczenie świadczenia chorobowego po wypłacie składnika uwzględnianego w jego podstawie

11/22

Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, gdy w niezdolności do pracy występowały przerwy

6/24

Rencista powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej

20/25

Renta rodzinna dla osoby, która osiągnęła wiek 25 lat będąc na ostatnim roku studiów podyplomowych

2/24

Składnik roczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

14/24

Składnik wynagrodzenia w podstawie zasiłku chorobowego przysługującego po ustaniu zatrudnienia

6/16

Skompletowanie wniosku o ustalenie kapitału początkowego

6/25

Skrócenie przez pracownika okresu sprawowania osobistej opieki nad chorą żoną

6/20

Skutki niestawienia się pracownika na badania w związku z kontrolą zwolnienia lekarskiego

17/25

Skutki podjęcia pracy przez osobę pobierającą świadczenie przedemerytalne

7/27

Skutki wykonywania pracy w czasie orzeczonej niezdolności do pracy z powodu choroby przypadającej w części na pobyt w szpitalu

Świadczenia chorobowe dla pracownika w wieku 50+, w tym za pobyt w szpitalu

22/26

2/19

Świadczenia chorobowe dla pracowników po zakończeniu nauki zawodu

20/16

Świadczenia chorobowe przysługujące pracownikowi będącemu dawcą szpiku

18/25
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Świadczenia chorobowe za okres kwarantanny potwierdzonej decyzją sanepidu

19/20

Świadczenia chorobowe za czas odbywania kwarantanny i izolacji w warunkach domowych

23/24

Świadczenia dla pracownika w razie poddania go izolacji lub kwarantannie z powodu koronawirusa

20/22

Świadczenia za uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy

16/22

Świadczenie chorobowe dla pracownika prowadzącego jednocześnie działalność rolniczą

15/28

Świadczenie chorobowe po wypracowaniu w danym miesiącu pełnego wymiaru czasu pracy

8/34

Świadczenie rehabilitacyjne w razie choroby spowodowanej wypadkiem w drodze z domu do pracy

7/26

Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego po zasiłku chorobowym z ubezpieczenia chorobowego

4/20

Uprawnienia do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zatrudnionych w podmiotach leczniczych

24/24

Ustalanie limitu 33 dni wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym

14/29

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby w razie wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy

9/27

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po zmianie zasad zmniejszania premii uznaniowej

23/21

Ustalenie liczby ubezpieczonych dla celów wypłaty świadczeń chorobowych w 2021 r.

22/24

Ustalenie okresu zasiłkowego po świadczeniu rehabilitacyjnym

21/25

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego w drugim miesiącu zatrudnienia

5/16

Ustalenie wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

2/18

Ustalenie wysokości podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wymiaru czasu pracy

19/15

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego nagrody rocznej wypłaconej zaliczkowo

22/23

Uwzględnienie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego premii absencyjnej wznowionej po przerwie

6/15

Uwzględnienie w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

13/24

Uwzględnienie zmiennej premii motywacyjnej w podstawie wymiaru zasiłków

22/20

Uzupełnianie dodatku stażowego przed wliczeniem do podstawy wymiaru świadczenia za czas choroby

17/21

Uzupełnienie składnika wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

16/15

Uzupełnienie wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru zasiłków

15/25

W tym roku ZUS prześle informację o stanie konta tylko na żądanie osoby ubezpieczonej

15/29

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

13/28

Wcześniejsza wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego za kilka dni maja br.

13/31

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych nagrody wypłaconej za niepełny rok pracy

20/18

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych składnika, którego wypłatę czasowo zawieszono

10/15

Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłków premii po zmianie zasad jej wypłaty

1/24

Wliczanie dodatku za brak absencji do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

23/23

Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku za pracę w systemie czterobrygadowym

19/19

Wliczanie honorarium do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracownika
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Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

16/19

Wliczenie dodatku stażowego do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego

4/16

Wliczenie nagrody za część roku do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

5/17

Wpływ "czasowej" zmiany etatu na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

13/25

Wpływ niewypłaconej premii kwartalnej na wysokość świadczeń chorobowych

17/18

Wpływ zapisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

4/13

Wpływ zasad wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczeń chorobowych

22/19

Wpływ zmiany etatu na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego

11/20

Wpływ zmiany regulaminu wynagradzania na podstawę wymiaru świadczeń chorobowych

7/19

Wpływ zmiany zasad wypłaty dodatku stażowego na podstawę wymiaru świadczenia chorobowego

15/23

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika, który wcześniej wykonywał zlecenie w tej samej firmie

18/20

Wynagrodzenie chorobowe po powrocie z urlopu wychowawczego

12/24

Wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy Polski

8/35

Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej u własnego pracodawcy w podstawie wymiaru zasiłków

24/22

Wynagrodzenie za czas choroby pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

13/23

Wynagrodzenie za nadgodziny w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego

7/17

Wynagrodzenie za przestój ekonomiczny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

10/16

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

17/19

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego w okresie przerwy wakacyjnej placówki, do której uczęszcza dziecko

15/27

Wypłata niepobranej emerytury lub renty po śmierci świadczeniobiorcy

16/23

Wypłata zasiłku chorobowego po rozwiązaniu umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa
Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla pracownika - ojca dziecka po podjęciu pracy przez matkę dziecka

8/39
17/28

Wypłata zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

5/20

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla przedsiębiorcy za dni wolne od pracy

4/19

Wyrównanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego niesłusznie zaniżonego przez pracodawcę

12/27

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

14/27

Wysokość podstawy wymiaru świadczenia chorobowego w razie nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

3/17

Wysokość podstawy wymiaru zasiłków osób, którym na mocy specustawy obniżono wymiar czasu pracy

23/17

Wysokość świadczeń chorobowych dla przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach

20/19

Wysokość świadczeń chorobowych po wprowadzeniu nowego składnika wynagrodzenia

24/20

Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy w miesiącach przyjmowanych do podstawy wystąpił urlop bezpłatny

4/15

Wysokość wynagrodzenia chorobowego obliczanego bezpośrednio po urlopie wychowawczym

2/15

Wysokość wynagrodzenia za czas choroby przypadającej w pierwszym miesiącu zatrudnienia

1/26
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Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, który skorzystał ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS

12/25

Wysokość zasiłku chorobowego w razie poronienia ciąży

5/19

Wysokość zasiłku macierzyńskiego po przerwie w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego

7/25

Wysokość zasiłku po krótkiej przerwie w niezdolności do pracy

16/17

Wznowienie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek
oświatowych

23/28

Zaliczenie służby wojskowej do pracy w szczególnych warunkach uprawniającej do wcześniejszej emerytury

13/32

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, który przystąpił do ubezpieczenia chorobowego po kilkudniowej przerwie w tym ubezpieczeniu
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy, w tym zwolnionego z opłacenia nieopłaconych składek ZUS

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy niezdolnego do pracy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego

3/24
10/19

2/23

Zasiłek chorobowy dla wykonującego kolejne umowy zlecenia u tego samego zleceniodawcy

17/22

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia w razie zawarcia nowej umowy o pracę

11/26

Zasiłek chorobowy w razie kolejnego zwolnienia bez kodu literowego "A"

14/32

Zasiłek chorobowy w razie "pokrywania się" dni orzeczonej niezdolności do pracy

18/24

Zasiłek dla zleceniobiorcy z tytułu opieki sprawowanej nad chorym małżonkiem

5/22

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę z pracownicą w ciąży z powodu likwidacji pracodawcy

Zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie świadczenia rehabilitacyjnego

12/28

8/40

Zasiłek opiekuńczy dla ojca z tytułu opieki nad noworodkiem

16/20

Zasiłek opiekuńczy za okres kwarantanny lub izolacji dziecka

23/26

Zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad wnukiem

21/26

Zasiłek za czas choroby przypadającej w okresie zmiany tytułu ubezpieczenia

19/21

Zasiłek za czas opieki nad zdrowym dzieckiem w związku z nieprzewidzianym zamknięciem przedszkola

17/24

Zbieg egzekucji alimentacyjnej i niealimentacyjnej z dodatkowego zasiłku opiekuńczego

11/24

Zbieg prawa do świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS i KRUS

3/26

Zmiana zasad obliczania zasiłków dla pracowników, którym na mocy specustawy obniżono wymiar czasu pracy

21/16

Zmniejszenie limitu dni opieki w trakcie roku kalendarzowego

19/23

Zobowiązanie pracodawcy do zwrotu nienależnie pobranego przez pracownika zasiłku w razie uznania umowy za pozorną

3/23

4. Prawo pracy
Adres zamieszkania oraz numer PESEL w skierowaniu na badania wstępne

4/41

Aktualizacja ryzyka zawodowego związana z powrotem do pełnej aktywności zakładu po COVID-19 - zalecenia PIP

11/52

Archiwizowanie dokumentacji powstałej w czasie obowiązywania różnych rygorów jej przechowywania

18/38

BHP w przypadku wykonywania pracy w narażeniu na hałas

5/49

Choroba dziecka w czasie zwolnienia od pracy z art. 188 K.p. oraz urlopu wypoczynkowego

24/46

Cofnięcie zwolnienia z obowiązku wykonywania pracy w czasie biegnącego wypowiedzenia

13/34
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Coroczny przegląd danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚS

8/56

Czas na jaki należy usprawiedliwić nieobecność w pracy z powodu wezwania przez Policję

20/49

Czas pracy oraz odpoczynek dobowy po podróży służbowej

12/40

Czas pracy pracownika niepełnoetatowego zwolnionego w trakcie okresu rozliczeniowego

12/35

Częste nieobecności w pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

11/29

Czy dowóz pracowników zakładowym środkiem transportu zaliczać do czasu pracy?

9/42

Czy można przerwać urlop macierzyński i skorzystać z urlopu wypoczynkowego?

20/45

Czy obniżyć wynagrodzenie nauczyciela za miesiąc, w którym ustaje zatrudnienie?

21/37

Czy udzielenie urlopu wypoczynkowego na część dnia jest dopuszczalne?

19/44

Czy wyrównywać do obowiązującego minimum wynagrodzenie pomniejszone z powodu choroby?
Data zakończenia stosunku pracy w razie wysłania pocztą oświadczenia o rozwiązaniu umowy

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

9/43
16/26

2/42

Delegowanie czy podróż służbowa pracowników pracujących za granicą?

19/48

Długość okresu rozliczeniowego przy nierytmicznej ilości zamówień oraz wcześniejsze opłacanie nadgodzin tygodniowych

22/32

Do 1 czerwca br. termin przekazania pierwszej raty odpisów na ZFŚS

10/48

Do 30 września br. termin przekazania drugiej raty odpisów na ZFŚS

18/50

Dobór systemu czasu pracy kierowców

14/39

Dodatek funkcyjny za okres urlopu macierzyńskiego

24/41

Dodatek stażowy i nagroda jubileuszowa przy równoległym zatrudnieniu dla pracownika instytucji kultury

13/42

Dodatek stażowy przy jednoczesnym zatrudnieniu na stanowisku niepedagogicznym i nauczycielskim

20/40

Dodatek wyrównawczy w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

7/39

Dodatek za nadgodziny w wynagrodzeniu minimalnym

14/41

Dodatek za pracę w nocy na przełomie miesięcy kalendarzowych

10/31

Dodatek za trudne warunki pracy w okresie ograniczenia działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych

11/40

Dodatkowa praca osoby zatrudnionej na część etatu

17/33

Dodatkowe godziny pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w zadaniowym czasie pracy

24/34

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownicy żłobka miejskiego po zmianie miejsca pracy

2/39

Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności pracownika tymczasowego

18/46

Dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków urzędu pracy

14/45

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem bądź obniżonym wymiarem czasu pracy

15/36

Dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w formie dokumentowej

15/42

Dokonywanie potrąceń komorniczych z wynagrodzenia zmarłego pracownika

22/42

Dokumentowanie okresów zaliczalnych do stażu urlopowego

12/52
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Dokumentowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych

10/42

Dokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym dla zaliczenia jej do stażu pracy

2/47

Dokumenty potwierdzające staż pracy wykonywanej za granicą

7/48

Domniemanie polecenia wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

17/35

Dopuszczalność jednoczesnego związania się przez strony umową o pracę i umową o świadczenie usług

21/29

Dopuszczalność okazjonalnego wykonywania pracy w domu, tzw. home office

1/35

Dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę ze społecznym inspektorem pracy

14/34

Dopuszczalność ujawniania przez pracodawcę rankingu wyników pracy poszczególnych pracowników

19/47

Dopuszczalność wypłat wynagrodzeń na karty przedpłacone

9/45

Dopuszczalność zastosowania dwóch systemów czasu pracy dla jednego pracownika

5/29

Dzień wolny za drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę

23/31

Ekwiwalent urlopowy dla zatrudnionego na część etatu

24/40

Ewidencja czasu pracy nauczyciela szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie

12/49

Ewidencja czasu pracy w systemie zadaniowym

9/49

Ewidencjonowanie absencji pracownika tymczasowego oraz przetwarzanie dokumentów ją usprawiedliwiających

15/45

Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników zarządzających zakładem pracy

20/42

Godziny nadliczbowe telepracownika

6/29

Grupowe ubezpieczenie pracowników w świetle ochrony danych osobowych (RODO)

7/46

Informacja o rodzaju umowy i podstawie jej zmiany w treści świadectwa pracy

21/41

Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika młodocianego

10/43

Jak rozliczać pracę wykonywaną na żądanie pracodawcy przed rozpoczęciem dniówki?

20/29

Jak w firmie wprowadzić akordowy system wynagradzania?

10/35

Kiedy pracodawca nie ma obowiązku kierowania na badania lekarskie kandydata do pracy?

22/50

Kolejność potrąceń na poczet egzekwowanych należności alimentacyjnych i "dobrowolnych"

3/31

Konsultowanie ze związkami zawodowymi wypowiedzeń umów o pracę

4/27

Kontynuowanie prowadzenia akt osobowych po przedłużeniu umowy o pracę

Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt osobowych w razie przekształcenia umowy o pracę

13/46

9/50

Kontynuowanie prowadzenia tych samych akt pracowniczych w razie złożenia raportu ZUS RIA

24/43

Korekta odpisów na ZFŚS po przejściu pracownika na emeryturę

23/51

Korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem

6/44

Koszty pracodawcy wynikające z powołania pracownika do terytorialnej służby wojskowej

1/50

Kto może przeprowadzać szkolenia bhp w zakładzie pracy?

8/59

Kwalifikacja wypadku podczas wykonywania pracy zdalnej

10/49
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Kwalifikowanie dodatku specjalnego do wynagrodzenia urlopowego oraz za pracę w nadgodzinach

1/39

Liczenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

5/28

Likwidacja stanowiska jako podstawa wypowiedzenia umowy o pracę

Maksymalny czas trwania umowy terminowej cudzoziemca

21/28

8/42

Miejsce i okres archiwizacji dokumentacji pracowniczej po likwidacji lub sprzedaży spółki handlowej

23/44

Miejsce przechowywania zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia w związku z prowadzoną egzekucją

22/43

Możliwość cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę złożonego pracownicy w ciąży

5/26

Możliwość polecenia wykorzystania urlopu zaległego w okresie pandemii koronawirusa - stanowisko GIP i MRPiPS

11/46

Możliwość przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnych badań trzeźwości kierowców pojazdu

16/43

Możliwość wnioskowania o dofinansowanie wynagrodzenia z urzędu pracy na nowego pracownika

16/35

Możliwość zastosowania zastępstwa przez zleceniobiorcę
Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku pracy zawodowej

Nadgodziny podczas podróży służbowej

6/48
17/47

1/38

Niedopuszczalność weksli w stosunkach pracy

20/47

Nieopłacanie składki na FP w okresie obniżonego etatu bez wpływu na zasiłek dla bezrobotnych

19/46

Obliczanie istotnego wzrostu obciążenia wynagrodzeń dla celów skorzystania z instrumentów określonych w specustawie

16/29

Obliczanie wynagrodzenia pracownika odbywającego kwarantannę

15/38

Obliczanie wynagrodzenia urlopowego po zmianie organizacji pracy

15/35

Obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe po zmianie stawki zaszeregowania

5/36

Obliczanie wynagrodzenia za okres pracy i przestoju w razie wystąpienia niezdolności do pracy

12/43

Obliczanie wynagrodzenia za urlop po zmianie wymiaru czasu pracy i "odwieszeniu" wypłaty premii

19/32

Obliczenie wynagrodzenia za miesiąc, w trakcie którego wprowadzono przestój ekonomiczny

13/40

Obniżenie etatu w następstwie COVID-19 pracownikowi powracającemu do pracy po świadczeniu rehabilitacyjnym

14/36

Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego

20/31

Obowiązek informacyjny w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę

17/45

Obowiązek przyjęcia do pracy byłych pracowników po ogłoszeniu rekrutacji

17/32

Obowiązek wykorzystania co najmniej 14 dni wypoczynku przez pracownika niepełnoetatowego

22/46

Obowiązek zapewnienia okularów pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym przez połowę wymiaru czasu pracy

7/49

Ocena stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy - checklista

14/53

Ochrona zatrudnienia pracownika długotrwale niezdolnego do pracy z powodu choroby

18/27

Od 2020 r. jeszcze mniej niedziel handlowych

2/49

Odliczanie nadpłaconego wynagrodzenia w związku z wystąpieniem absencji zasiłkowej

3/29

Odliczenie nadpłaconego wynagrodzenia z ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

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

18/36

Str. 14 z 29

Odliczenie z okresu uprawniającego do tzw. trzynastki czasu pozostawania w gotowości do pracy

16/36

Odpowiedzialność pracodawcy w razie zachorowania pracownika na COVID-19 w wyniku zarażenia się w zakładzie pracy

20/51

Odprawa ekonomiczna w przypadku zwolnień spowodowanych skutkami epidemii koronawirusa

9/47

Odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania umowy z pracownikiem zatrudnionym na okres próbny

4/38

Odprawa emerytalna dla pracownika będącego emerytem wojskowym przechodzącego na emeryturę cywilną

21/40

Odprawa tzw. ekonomiczna dla pracownika, który nie przyjął wypowiedzenia zmieniającego

5/37

Odstąpienie od wypłat nagród jubileuszowych przewidzianych w regulaminie wynagradzania

10/39

Ograniczenia w zakresie czasu pracy osoby niepełnosprawnej

4/33

Ograniczenie ilości danych wprowadzanych na listę obecności

4/39

Ograniczenie wymiaru zajęć nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania

14/35

Okoliczności pozwalające na wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy

22/31

Okres przechowywania danych pracownika uzyskanych w celu przeciwdziałania COVID-19

9/51

Okres przechowywania wniosków urlopowych i ewidencji czasu pracy powstałych przed 2019 r.

19/40

Organizacja czasu pracy pracowników zajmujących się konserwacją i serwisem urządzeń dźwigowych

18/31

Organizacja i rozliczanie pracy pracownika instytucji kultury

2/33

Organizacja pracy w razie sporadycznego jej świadczenia w godzinach wieczornych

5/32

Planowanie ruchomego czasu pracy, w tym na sześć dni w tygodniu

2/30

Podpisanie umowy i innych dokumentów związanych z pracą przez pracownika młodocianego

6/38

Podwyższony wymiar urlopu wypoczynkowego i jego wykazanie w świadectwie pracy

18/44

Poinformowanie pracodawcy o nieobecności w pracy w związku z nałożoną kwarantanną

22/47

Pokrycie z ZFŚS kosztów rezygnacji z wycieczki pracowników z powodu koronawirusa

11/51

Polecanie dodatkowej pracy pracownikowi instytucji kultury zatrudnionemu w systemie przerywanym

4/32

Polecenie wykonania pracy w oddziale znajdującym się poza siedzibą pracodawcy

7/29

Polecenie wykonywania pracy zdalnej pracownikowi przebywającemu na kwarantannie

Poniesienie przez pracodawcę kosztów mandatu, którym ukarany został pracownik

11/32

8/58

Ponowne zatrudnienie pracownika samorządowego przywróconego do pracy

13/37

Postępowanie pracodawcy w razie niewykonania przez pracownika badań okresowych

15/55

Postępowanie pracodawcy w razie otrzymania decyzji stwierdzającej chorobę zawodową byłego pracownika

4/49

Postępowanie pracodawcy w razie wysłania świadectwa pracy na nieaktualny adres pracownika

23/47

Postępowanie pracodawcy w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem

11/49

Potrącenia alimentacyjne z kilku wypłat dokonanych w różnych terminach
Potrącenia komornicze ze świadczeń pieniężnych niemających charakteru wynagrodzeniowego

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego pracownika będącego uczestnikiem PPK
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Potrącenie na poczet należności niealimentacyjnej z wynagrodzenia chorobowego pracownika będącego uczestnikiem PPK

23/36

Potwierdzanie przybycia do pracy za pomocą danych biometrycznych

12/48

Praca na dwóch stanowiskach w ramach jednej czy dwóch umów?

10/24

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika legitymującego się niepełnosprawnością

19/29

Praca w systemie równoważnym rodzica małego dziecka

24/37

Pracodawco - do końca stycznia poinformuj pracowników o tegorocznej działalności socjalnej

2/49

Pracownikowi przechodzącemu na emeryturę nie zawsze przysługuje odprawa

19/37

Prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego z tytułu niepełnosprawności

17/50

Prawo do odszkodowania i odprawy ekonomicznej w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia

3/33

Prawo do urlopu wypoczynkowego w razie rozwiązania umowy podczas urlopu wychowawczego

22/45

Prawo i wysokość dodatku stażowego dla nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

17/38

Prawo nauczyciela mianowanego do odprawy emerytalnej i ekonomicznej

13/44

Premia motywacyjna w wynagrodzeniu urlopowym

17/38

Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową

8/49

Prowadzenie części D akt osobowych oraz wykaz zgromadzonych w niej dokumentów

2/40

Prowadzenie dokumentacji osób wykonujących umowy cywilnoprawne

16/39

Przechowywanie danych o zdrowiu pracownika

12/55

Przechowywanie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego

4/42

Przechowywanie indywidualnych rozkładów czasu pracy w dokumentacji pracowniczej

6/39

Przechowywanie w aktach osobowych dokumentów o zdrowiu pracownika

18/40

Przechowywanie wniosków urlopowych w postaci papierowej albo elektronicznej

7/44

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego w czasie korzystania z urlopów rodzicielskich

4/46

Przedłużenie ważności określonych uprawnień lub kwalifikacji wynikających z ustawy antykryzysowej - tarcza 3.0

12/58

Przedstawiciel pracowników w komisji bhp

5/50

Przejście pracowników innego zakładu pracy w trybie art. 231 K.p.

8/45

Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminową w razie przekroczenia limitu czasowego

15/31

Przeliczenie składnika zmiennego przyjmowanego do podstawy odprawy emerytalnej pracownika DPS

14/47

Przepisy stanowiące podstawę do przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi biblioteki gminnej - stanowisko MKiDN

22/40

Przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego w razie zmiany stanowiska

19/49

Przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu odbywania kwarantanny

15/47

Przetwarzanie oryginałów dokumentów przedłożonych przez pracownika

14/48

Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
Przyznanie nagrody jubileuszowej i innych świadczeń dyrektorowi gminnej biblioteki
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Rekompensowanie pracy w dniu wolnym w dłuższym niż miesiąc okresie rozliczeniowym

18/28

Rekompensowanie pracy wykonywanej w ustawowe święto

20/27

Rezygnacja pracownicy z wykorzystywania urlopu wychowawczego

21/44

Rodzaj nadgodzin w razie pracy w wolną sobotę

12/38

Rodzaj umowy o pracę po uzyskaniu pozytywnej oceny przez pracownika służby cywilnej

22/30

Rozliczanie pracy podczas dyżuru domowego

23/32

Rozliczanie pracy ponadwymiarowej pracownika zatrudnionego na część etatu

7/34

Rozliczanie pracy w dniu wolnym udzielonym za święto przypadające 15 sierpnia

17/36

Rozliczanie urlopu po obniżeniu wymiaru czasu pracy oraz rozwiązaniu umowy w trakcie miesiąca

13/48

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy

11/47

Rozliczanie urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w nierównomiernym rozkładzie pracy

3/40

Rozliczenie czasu pracy w razie wystąpienia w tym samym okresie absencji i dodatkowej pracy

10/29

Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących wnioskowania o dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

11/37

Rozstrzyganie wątpliwości związanych z wydatkowaniem środków ZFŚS

3/41

Rozwiązania w zakresie czasu pracy związane ze stanem epidemii

9/40

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, czy wypowiedzeniem?

9/39

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w okresie oczekiwania na decyzję w sprawie renty

13/35

Rozwiązanie umowy o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o., który stał się jej jedynym udziałowcem

19/27

Rozwiązanie umowy z pracownicą powracającą do pracy po urlopie rodzicielskim

2/26

Rozwiązanie umowy z pracownikiem - emerytem długotrwale niezdolnym do pracy w wyniku wypadku przy pracy

3/28

Ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych w przypadku pracy zdalnej

8/55

Skierowanie na badania wstępne pracownika zatrudnianego na stanowisko kierowcy

2/50

Skład zespołu powypadkowego, gdy poszkodowanym jest pracownik służby bhp

12/60

Skrócenie dnia pracy o czas przerw na karmienie dziecka piersią oraz śniadaniowej

4/34

Skrócenie tygodnia pracy na wniosek pracownika

5/31

Skrócony czas pracy z powodu warunków pogodowych, w tym względem zatrudnionych na część etatu

18/34

Skutki niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej podczas urlopu wypoczynkowego

6/43

Skutki podwyżki wynagrodzenia za pracę z mocą wsteczną na wypłaty byłych pracowników

13/41

Skutki pracy w nocy odwołania czasu letniego przypadającej z 24 na 25 października br.

20/50

Skutki rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego

6/27

Skutki wydłużenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę

8/41

Służba przygotowawcza i kandydacka w Policji w stażu zakładowym pracownika samorządowego

17/53

Sporządzanie i przechowywanie dokumentacji bhp pracownika tymczasowego

13/47
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Sposób ustalania stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w SPZOZ
Spółka cywilna jako strona stosunku pracy

2/35
11/34

Stawka miesięczna wynagrodzenia w razie absencji chorobowej

1/41

Stosowanie 6-dniowego tygodnia pracy wobec pracownika niepełnosprawnego

7/38

Stosowanie ruchomego czasu pracy w praktyce

4/28

Stwierdzenie przez lekarza medycyny pracy niezdolności do pracy jako podstawa do wypowiedzenia umowy

15/34

Szkolenia bhp dla pracowników, w tym będących cudzoziemcami

3/44

Szkolenia bhp podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

9/53

Świadczenie z ZFŚS dla dziecka pracowników zatrudnionych w tym samym podmiocie

2/46

Termin końcowy umowy o pracę cudzoziemca, któremu specustawą przedłużono zezwolenie na pracę

15/33

Termin podwyższenia świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

13/52

Termin rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

23/34

Termin wystawienia świadectwa pracy, gdy ostatni dzień zatrudnienia przypada w dniu wolnym od pracy

1/45

Terminy wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia

22/35

Treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia po czasowym obniżeniu etatu

12/33

Tryb rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym emerytem po wyczerpaniu okresu zasiłkowego

24/33

Tryb rozwiązania umowy z pracownikiem młodocianym i prawo do dofinansowania kosztów jego kształcenia

2/28

Tryb zaspokajania roszczeń pracownika przez niewypłacalnego pracodawcę

21/45

Uchylenie się od skutków porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży

12/31

Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp dotyczącej obsługi maszyn

13/57

Udzielanie równoważnego odpoczynku dobowego

21/31

Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem

20/46

Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy

22/44

Udzielenie pracownikowi zapomogi z tytułu długotrwałej choroby z ZFŚS

14/50

Udzielenie urlopu okolicznościowego po kilku miesiącach od dnia narodzin dziecka

23/50

Udzielenie urlopu uzupełniającego w związku z osiągnięciem 10-letniego stażu u nowego pracodawcy

5/40

Ujawnienie błędu w świadectwie pracy podczas wykonywania jego odpisu

19/38

Umowa na zastępstwo w razie rozwiązania stosunku pracy przez zastępowanego

17/31

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie zatrudnienia

6/46

Umowa szkoleniowa dotycząca kursu w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR)

1/49

Umowa terminowa z młodocianym w celu nauki zawodu w świetle limitów 3/33

19/25

Upływ terminu przedawnienia roszczenia

23/54

Urlop po podjęciu kolejnego zatrudnienia

8/52
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Urlop wypoczynkowy nauczyciela po zmianie szkoły z publicznej na prywatną

1/46

Urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego przez część roku szkolnego

17/49

Urlop wypoczynkowy po przywróceniu pracownika do pracy

23/49

Urlop wypoczynkowy podczas urlopu rodzicielskiego łączonego z pracą na część etatu

12/54

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego przez część roku

18/45

Urlop wypoczynkowy w razie absencji w pracy, w tym wynikającej z urlopów związanych z rodzicielstwem

13/50

Usługi hotelarskie w rozliczeniach za nocleg przypadający podczas krajowej podróży służbowej

5/47

Ustalanie daty upływu połowy okresu wypowiedzenia warunków pracy i płacy

9/37

Ustalanie kolejnego roku nauki zawodu pracownika młodocianego

23/52

Ustalanie stażu urlopowego po przedłożeniu dodatkowych dokumentów oraz przedawnienie prawa do urlopu

15/49

Ustalanie utraconego wynagrodzenia przez nauczyciela wskutek stawiennictwa w sądzie
Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego po osiągnięciu 10-letniego stażu pracy

Ustalanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki
Ustalenie dodatku stażowego za miesiąc, w którym wystąpiły absencje zasiłkowe

Ustalenie limitów 3/33 umów na czas określony po ponownym zatrudnieniu
Ustalenie okresu wypowiedzenia w zależności od zakładowego stażu pracy

2/36
24/44

6/33
14/43

4/25
10/26

Ustalenie prawa do pierwszego dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności

8/54

Ustalenie wymiaru urlopu po zmianie pracodawcy

4/43

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy w trakcie roku

19/41

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego po zawarciu z pracownikiem kolejnej umowy o pracę

12/41

Ustalenie wysokości odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego

17/40

Ustalenie zatrudnienia dla celów ZFŚS przez jednostkę utworzoną w trakcie roku

24/47

Uwzględnienie wynagrodzenia prowizyjnego w podstawie urlopowej

8/48

W jakich okolicznościach można zawrzeć nieodpłatną umowę zlecenia?

15/51

Wakacyjny urlop młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe

15/50

Warunki przedłużenia do dnia porodu umowy o pracę pracownicy tymczasowej

1/34

Warunki rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę - matkę dziecka

1/47

Warunki wprowadzania telepracy na wniosek pracownika

7/30

Warunki wypłaty świadczenia urlopowego podczas epidemii koronawirusa

16/42

Ważność szkolenia okresowego w innej spółce założonej przez tą samą osobę fizyczną

24/51

Wliczanie premii do podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy i odprawy rentowej

7/40

Wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy urlopowej

20/33

Wpływ braku świadectw pracy od poprzednich pracodawców na uprawnienia urlopowe

18/42
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Wpływ korzystania z urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu wypoczynkowego

2/43

Wpływ na wymiar urlopu kilkakrotnej zmiany etatu w ciągu roku kalendarzowego

23/48

Wpływ na zatrudnienie zakończenia okresu przejściowego po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE

24/49

Wpływ organizacji pracy na udzielanie urlopów wypoczynkowych i rozliczenia płacowe

6/41

Wpływ pracy zdalnej na wynagrodzenie nauczyciela

12/45

Wpływ przestoju wywołanego koronawirusem na prawo nauczyciela do trzynastki

10/41

Wpływ trzynastej emerytury na dofinansowanie wczasów z funduszu socjalnego

14/52

Wpływ urlopów szkoleniowych i zwolnień od pracy na prawo do trzynastki

23/38

Wpływ zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę na prawo do odprawy ekonomicznej

15/39

Wprowadzanie, organizowanie i rozliczanie pracy w ramach rocznego okresu rozliczeniowego

21/33

Wprowadzenie przestoju po obniżeniu wymiaru czasu pracy

10/30

Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w 2020 r.

2/34

Wstępne badanie lekarskie i szkolenie z zakresu bhp przy ponownym zawarciu umowy zlecenia z tą samą osobą

4/47

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy

11/30

Wydanie świadectwa pracy osobie powołanej na stanowisko PINB

16/37

Wydatkowanie środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

15/54

Wydawanie świadectwa pracy w praktyce

3/35

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w związku z jego łączeniem z pracą przez pracownika niepełnoetatowego

2/44

Wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej

10/47

Wykorzystanie urlopu w naturze w razie kolejnego zatrudnienia

17/52

Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego pozostałego po odwołaniu

20/43

Wykorzystywanie urlopu rodzicielskiego w częściach

13/51

Wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego po urlopach związanych z rodzicielstwem
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie zawarcia kolejnej umowy w danym roku kalendarzowym

Wymiary urlopów kodeksowego i z tytułu niepełnosprawności pracownika niepełnoetatowego
Wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po zmianie stanowiska pracy

Wynagrodzenie za pozostawanie bez pracy w razie wycofania wypowiedzenia pracownicy w ciąży

5/42
21/43

5/44
17/55

3/30

Wynagrodzenie nauczyciela za urlop uzupełniający po urlopie zdrowotnym

10/38

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego za przepracowaną część miesiąca

19/34

Wynagrodzenie przestojowe nauczyciela odliczane z wynagrodzenia rocznego

15/41

Wynagrodzenie przestojowe pracowników niepedagogicznej szkoły samorządowej

11/39

Wynagrodzenie urlopowe po obniżeniu wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa

16/31

Wynagrodzenie urlopowe po zmianie etatu

24/38
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Wynagrodzenie w razie "porzucenia" pracy wykonywanej w ramach umowy zlecenia

22/49

Wynagrodzenie za okres wykonywania pracy zdalnej w okresie zagrożenia koronawirusem

8/47

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła choroba i urlop bezpłatny

5/34

Wypłata dofinansowania za urlop wykorzystany przed wprowadzeniem regulaminu ZFŚS

16/40

Wypłata nauczycielowi składników wynagrodzenia w okresie kształcenia zdalnego oraz skutki jej wstrzymania

20/36

Wypłata odprawy ekonomicznej po rozwiązaniu umowy w wyniku wypowiedzenia zmieniającego

18/37

Wypłata odprawy emerytalnej nauczycielowi korzystającemu z urlopu bezpłatnego przed rozwiązaniem umowy

4/36

Wypłata zaległej nagrody jubileuszowej dla pracownika niepedagogicznego zatrudnionego w szkole

3/34

Wypłata zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po ustaniu zatrudnienia

17/54

Wypowiedzenie umowy o pracę podczas korzystania z opieki nad dzieckiem

12/34

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu nabycia prawa do renty lub osiągnięcia wieku emerytalnego

2/25

Wypowiedzenie umowy w okresie przedemerytalnym w związku z likwidacją stanowiska pracy

22/28

Wyrównywanie wynagrodzenia do ustawowego minimum

13/38

Wysłuchanie poszkodowanego w wypadku przy pracy

23/55

Wysokość diety w razie zapewnienia pracownikowi lunchu podczas podróży służbowej

6/37

Wysokość wynagrodzenia zagwarantowana w umowie o pracę w świetle stawki minimalnej

11/35

Wysyłanie świadectwa pracy oraz informacji o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej

20/41

Wyznaczanie dnia wolnego za święto przypadające w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

7/36

Wyznaczenie dnia wolnego za przypadające w sobotę 15 sierpnia br. święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

14/38

Zajęcie komornicze świadczenia urlopowego nauczyciela

16/33

Zakres danych podawanych w informacji o warunkach zatrudnienia

3/27

Zakres danych wykazywanych w skierowaniu na badania lekarskie

5/38

Zakres dokumentacji wpinanej do akt osobowych

12/51

Zakres stosowania podpisów elektronicznych w sprawach kadrowych

11/43

Zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy w razie zbiegu przyczyn

6/49

Zaliczanie do limitów 3/33 umów na czas określony, w tym zagwarantowanej w kontrakcie ze starostą

5/27

Zaliczanie dodatku wyrównawczego do podstawy wynagrodzenia przestojowego i odpraw pieniężnych

10/33

Zaliczanie okresu prowadzenia gospodarstwa rolnego do stażu urlopowego

3/38

Zaliczanie równoległych okresów zatrudnienia dla celów ustalenia wysokości odprawy emerytalnej

22/39

Zapewnienie napojów dla pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni

13/56

Zapewnienie soczewek kontaktowych pracownikowi wykonującemu pracę na wysokości

18/51

Zapewnienie uprawnionym pracownikom posiłków profilaktycznych w formie cateringu

1/51

Zapis o pracy nauczyciela w szczególnym charakterze w treści świadectwa pracy

8/51
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Zapisy regulaminowe w sprawie rozkładu czasu pracy

1/37

Zapisy umowne dotyczące stawki wynagrodzenia w wysokości minimalnej

24/28

Zarzut przedawnienia zgłoszenia przez pracownika wypadku przy pracy

21/48

Zasady obliczania terminu wypłaty nagrody jubileuszowej w spółce z o.o.

18/35

Zasady przyznawania odprawy ekonomicznej przez "małego" pracodawcę

23/42

Zasady rozliczania podróży służbowych odbywanych przez prezesa zarządu spółki z o.o.

13/53

Zasady rozwiązywania stosunków pracy w czasie występowania zagrożenia koronawirusem

10/27

Zasady sporządzania aneksu do umowy o pracę

16/27

Zasady udzielania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat

12/57

Zasady ustalania dopuszczalnej kwoty potrącenia i kwoty wolnej od potrąceń

4/35

Zasady ustalania nagród jubileuszowych dla nauczycieli

1/42

Zasady ustalania wysokości diet i ryczałtów należnych kierowcom w zagranicznych podróżach służbowych

21/38

Zatrudnianie cudzoziemca po ustawowym przedłużeniu dokumentu legalizującego pracę

10/25

Zatrudnienie cudzoziemca w trakcie pandemii na stanowisku nauczyciela języka obcego

24/30

Zatrudnienie dwóch osób w ramach umowy na zastępstwo jednego nieobecnego pracownika

10/23

Zatrudnienie na czas określony osoby w wieku przedemerytalnym

16/25

Zatrudnienie w ramach jednego etatu na dwóch stanowiskach pracy

19/26

Zawarcie umowy na okres próbny i ustalenie okresu jej wypowiedzenia

18/26

Zawartość nowych akt osobowych w razie podpisania kolejnej umowy o pracę

1/43

Zgodność z RODO przekazywania pracownikom e-mailem odcinka płacowego

5/45

Zmiana stanowiska pracy pracownika placówki oświatowej w okresie ochrony przedemerytalnej

7/31

Zmiana trybu rozwiązania umowy o pracę w trakcie biegnącego okresu wypowiedzenia

1/32

Zmniejszenie ryczałtu z tytułu używania prywatnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych

22/37

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika zatrudnionego na podstawie umowy na okres próbny

21/27

Zwolnienie od pracy w celu stawiennictwa na wezwanie policji

3/43

Żądanie od pracownika naprawienia szkody w mieniu pracodawcy

18/49

Żądanie udzielenia urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po wychowawczym

19/43

5. Rozliczenia z PFRON
Dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika wypłaconego już po rozwiązaniu umowy o pracę

15/56

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych po zmianach

9/54

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników sfinansowanych ze środków publicznych

5/51

Korekta pomocy uzyskanej z PFRON w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS na podstawie tarczy 5.0

21/50

Korzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w razie upływu ważności orzeczenia o niepełnosprawności

11/54
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Obniżenie wpłaty na PFRON

3/46

Obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

17/56

Przedawnienie roszczeń z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

23/57

Rozstrzyganie wątpliwości w sprawie ważności orzeczenia w okresie trwającego stanu epidemii

13/59

Ustalenie efektu zachęty oraz maksymalnej kwoty dofinansowania pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

19/51

Ustalenie kwoty dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w 2020 r.

3/49

Wliczenie do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych pracownika z ustalonym prawem do renty

7/52

Wykazanie efektu zachęty metodą jakościową

1/53

Wykazanie w informacji INF-O-PP pomocy na dofinansowanie wynagrodzeń udzielonej z urzędu pracy

11/57

6. Pracownicze Plany Kapitałowe
Ważne terminy: do 27 października br. ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada br. - umowy
o prowadzenie PPK

20/53

Czy utworzenie PPE przez podmiot, w którym już działa PPK zwalnia z prowadzenia PPK?

6/54

Dokonanie pierwszych wpłat do PPK przez podmioty, które umowy o prowadzenie PPK zawrą w listopadzie br.

21/54

Dokonanie wpłaty do PPK po ustawowym terminie wraz z odsetkami

10/51

Harmonogram wdrażania PPK przez podmioty zatrudniające po zmianach

14/56

Maksymalny limit wpłat do PPK

8/61

Naliczanie wpłat do PPK pracownika-uczestnika PPK od kilku składników wynagrodzenia

3/55

Nie każdy uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną

17/58

Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE

12/61

Obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego względem osób zatrudnionych i uczestników PPK

23/60

Od 1 stycznia 2020 r. kolejne podmioty zostały objęte stosowaniem ustawy o PPK

1/58

Okres zatrudnienia pracownika dla celów zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o prowadzenie PPK

22/52

Pierwsza wpłata do PPK zleceniobiorcy będącego uczestnikiem PPK

24/53

Podmiot zatrudniający i uczestnik PPK nie finansują wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy

9/57

Prawo do obniżenia wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK

5/52

Procedura wypowiedzenia przez podmiot zatrudniający umowy o zarządzanie PPK

Prowadzenie PPE jako warunek zwalniający ze stosowania ustawy o PPK
Przystąpienie do PPK członka rady nadzorczej

Przystąpienie do PPK pracownika w wieku pomiędzy 55 a 70 lat wyłącznie na wniosek - stanowisko MF
Przystąpienie do PPK nowo zatrudnionych pracowników z uwzględnieniem stanowiska MF

Rezygnacja z uczestnictwa w PPK - co z wpłatą pobraną ze środków pracownika?
Stan zatrudnienia warunkujący objęciem od 1 lipca br. podmiotu zatrudniającego ustawą o PPK

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

22/55

2/52
15/58

1/55
11/58

3/51
16/45

Str. 23 z 29

Termin dokonania wpłat do PPK na rachunek instytucji finansowej

7/53

Termin złożenia podmiotowi zatrudniającemu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

5/56

Ustalanie kwoty potrącenia oraz kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia pracownika będącego uczestnikiem PPK - checklista

19/53

Ważny termin - do 28 września br. czas na zawarcie porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej

18/52

Wezwanie PFR do zawarcia umów o zarządzanie PPK

4/53

Wliczanie pracownika pobierającego świadczenie rehabilitacyjne do stanu zatrudnienia na potrzeby PPK

2/54

Wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodów z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów

4/51

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

13/62

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

6/56

Wypłata środków z rachunku PPK przez uczestnika PPK w przypadku poważnego zachorowania

6/52

Zaliczenie wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniodawcę do kosztów podatkowych

23/59

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK, nawet gdy wszyscy pracownicy zrezygnowali z uczestnictwa w PPK

20/55

"Zawieszenie" dokonywania wpłat do PPK na okres przestoju ekonomicznego

13/61

Zmiana terminu zawarcia umowy o PPK tylko dla podmiotów, które nie wdrożyły go wcześniej

10/50

7. Vademecum kadrowca
Czas pracy w dłuższym niż miesiąc okresie rozliczeniowym, w tym po zmianach etatu

16/52

Data nawiązania kolejnego stosunku pracy

24/57

Dni wolne na poszukiwanie pracy oraz skrócenie okresu wypowiedzenia

16/51

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za czas sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

12/65

Dofinansowanie do okularów dla zatrudnionego przy komputerze, przechodzącego wkrótce na emeryturę

4/59

Dofinansowanie wynagrodzenia za okres przestoju ekonomicznego i pracy w obniżonym wymiarze

9/59

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia pracownika/zleceniobiorcy w praktyce

3/57

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w podstawie wymiaru składek ZUS

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej przy wydawaniu odpisu świadectwa pracy

16/48

8/62
18/57

Informacja o wysokości wynagrodzenia w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników

4/58

Jednorazowa nagroda uznaniowa w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego

6/59

Kontrola przestrzegania przepisów RODO

2/62

Kontrola zakładu pracy przez inspekcję pracy

10/59

Korekta dokumentów rozliczeniowych za miesiąc zwolnienia z opłacania składek ZUS na mocy specustawy

24/55

Korekta zgłoszenia wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

22/57

Kwota wolna od potrąceń na przełomie roku 2019/2020
Liczba ubezpieczonych dla celów uprawnień do wypłaty zasiłków
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Nie każdy zleceniodawca opłaca składki na FP i FS za zleceniobiorcę

Objęcie ubezpieczeniem w ZUS zleceniobiorcy skreślonego z listy studentów

18/53

2/55

Obowiązek informacyjny względem pracownika, z którym dochodzi do rozwiązania umowy o pracę

10/56

Obowiązek przekazania osobie ubezpieczonej informacji rocznej o danych zawartych w raportach

6/58

Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na COVID-19 za pomocą metody Risc Score

18/59

Od 30 lipca 2020 r. zmiany w delegowaniu pracowników

15/60

Odliczenie nadpłaty wynagrodzenia w związku z absencją chorobową

4/60

Odliczenie w zeznaniu składek ZUS zapłaconych przez przedsiębiorcę na własne ubezpieczenia

8/62

Odpowiedzialność porządkowa za naruszenie warunków pracy zdalnej

10/57

Odprawa pośmiertna dla członków rodziny zmarłego pracownika

22/59

Odszkodowanie albo odprawa w razie wypowiedzenia umowy na okres próbny

24/58

Ograniczenia czasowe umowy o praktykę absolwencką

18/58

Okres pełnienia służby wojskowej w stażu uprawniającym do nagrody jubileuszowej
Okres zatrudnienia zakończony w trybie dyscyplinarnym w stażu jubileuszowym pracownika sanepidu

2/61
18/57

Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego z powodu długotrwałej choroby

6/60

Potrącenia z ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

8/67

Prawa i obowiązki stron związane z przejściem pracownika na emeryturę

Prawo do wynagrodzenia chorobowego, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje wyłącznie dni wolne od pracy

21/59

4/57

Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz obliczanie podstawy jego wymiaru

16/48

Prawo do zwolnienia od pracy w związku ze śmiercią członka rodziny

12/66

Procedura zmniejszania zatrudnienia w sferze budżetowej z powodu COVID-19

20/61

Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego, w tym udzielonego w trybie na żądanie

6/60

Przejęcie przez ZUS wypłaty świadczeń chorobowych w przypadku problemów finansowych płatnika zasiłków

2/57

Przeprowadzanie i dokumentowanie instruktażu stanowiskowego

23/62

Przystąpienie zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

20/56

Racjonalizacja organizacji pracy z powodu zmniejszenia zapotrzebowania na pracę

24/59

Raz w roku kalendarzowym przegląd danych osobowych zebranych dla celów socjalnych

24/59

Rozwiązanie umowy o pracę po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalnego

6/61

Rozwiązanie umowy z powodu nieusprawiedliwionej absencji w pracy

14/62

Sfinansowanie pracownikom testu na obecność koronawirusa a składki ZUS

14/59

Skutki niestawienia się pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby na badanie przez lekarza orzecznika ZUS

4/56

Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

6/62

Staż urlopowy po 4-letnim technikum ekonomicznym
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Świadczenia za czas choroby powstałej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim

6/58

Świadczenie pracy w sytuacji zagrożenia koronawirusem (COVID-19)

7/57

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia

24/57

Termin wypłaty wynagrodzenia

20/59

Ubezpieczenia w ZUS z umowy zlecenia osoby współpracującej z przedsiębiorcą

6/57

Ubezpieczenia z działalności dla pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

14/58

Ubezpieczenia z tytułu urlopu wychowawczego pracownicy zatrudnionej na czas określony

24/55

Udowodnienie wcześniejszego okresu ubezpieczenia dla nabycia prawa do wynagrodzenia chorobowego

2/56

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze godzinowym

12/65

Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego wcześniej działalność gospodarczą w Czechach

22/57

Urlop okolicznościowy w razie śmierci męża matki pracownicy

18/56

Urlop wychowawczy lub praca w obniżonym wymiarze dla pracownika - rodzica małego dziecka

5/58

Ustalanie uprawnień do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

8/63

Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego

14/60

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

24/56

Uwzględnianie w Z-10 pracowników zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej

6/62

Wady oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

17/60

Wniosek o przedłużenie wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

14/59

Wpływ odmowy wypłaty zasiłku chorobowego na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

2/59

Wydanie świadectwa pracy w razie rozwiązania jednej z dwóch umów o pracę

10/55

Wykazywanie danych w zaświadczeniu płatnika składek Z-3

18/55

Wyłączenie z limitów 3/33 umowy zawartej na prace sezonowe

14/61

Wymagania dotyczące składania, rozpatrywania i przechowywania wniosków pracowniczych

22/60

Wynagrodzenie nauczyciela placówki publicznej za przepracowaną część miesiąca

19/58

Wynagrodzenie dla płatnika wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

4/55

Wynagrodzenie za pracę przypadającą w noc wprowadzenia czasu letniego

8/66

Wypłata dodatku specjalnego w sektorze budżetowym

4/61

Wypłata ekwiwalentu a obowiązek wystawienia świadectwa pracy

2/60

Wypłata ryczałtów za okresy urlopu wypoczynkowego

4/59

Wypłata świadczenia postojowego zleceniobiorcy

10/52

Wypłata zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego?

20/58

Wypowiedzenie przez zatrudniającego umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

1/60

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

8/65
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Wysokość świadczenia chorobowego dla pracownika, który wykonywał u pracodawcy dwie umowy o pracę

10/54

Zaliczanie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

12/64

Zapis w umowie o pracę dotyczący stawki wynagrodzenia zasadniczego
Zasady korzystania z ZFŚS przez emerytów i rencistów - byłych pracowników

4/58
11/63

Zasady ustalania wynagrodzenia za przestój

8/68

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, w tym w razie dokonania rejestracji w urzędzie pracy

2/58

Zasiłek macierzyński dla zatrudnionego u dwóch pracodawców oraz dla zleceniobiorcy

18/54

Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

16/49

Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem sprawowanej tylko przez dni robocze

22/58

Zastrzeżenie kary umownej za szkodę w mieniu powierzonym

16/50

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

13/63

Zatrudnianie pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy w systemie równoważnym

20/60

Zatrudnienie terminowe nauczycieli w placówkach publicznych

12/67

Zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zatrudniającego pracowników

10/58

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika

12/63

Zliczanie okresów choroby do okresu zasiłkowego

14/60

Złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego

10/53

Zmiana miejsca wykonywania pracy

20/58

Zmiana trybu rozwiązania umowy

16/51

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu urlopu wychowawczego
Zobligowanie pracownika do poddania się szczepieniom przeciw grypie

Zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym

4/55
22/58

8/66

8. Nowości w ubezpieczeniach i prawie pracy
Czy pracodawca może używać imiennego adresu e-mail byłego pracownika? - komunikat UODO

4/66

Do 31 sierpnia br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy bhp w firmie - informacja ZUS

16/65

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres ograniczonego funkcjonowania szkoły

24/65

Formularz INF-O-PdM lub INF-O-PdR - komunikat PFRON

2/67

Ile w 2021 r. wyniesie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa?

16/67

Ile wyniesie w 2021 r. współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?

23/67

Informacja dla przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS - komunikat ZUS

4/67

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej

8/75

Kolejne działania osłonowe przeciw COVID-19 - tarcza 5.0

20/67

Kontrole punktowe PIP sprawdzające utrzymanie reżimu sanitarnego w zakładach pracy

17/66
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Limity wpłat na IKE, IKZE i PPE obowiązujące w 2021 r.

24/66

Niższa od 1 września br. kwota ograniczenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych po ustaniu zatrudnienia

18/67

Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych, w tym w trakcie epidemii koronawirusa

9/71

Od 1 grudnia 2020 r. wyższa kwota ograniczenia podstawy wymiaru zasiłków wypłacanych po ustaniu tytułu ubezpieczenia

23/67

Od 1 marca 2020 r. waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

5/66

Od 1 marca 2020 r. wyższe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z emerytur, rent oraz zasiłków

5/67

Od 1 marca br. wyższe kwoty świadczeń emerytalno-rentowych

3/66

Od 1 września br. będzie wyższy zasiłek dla bezrobotnych

14/64

Od 1 września br. - podwyżki wynagrodzeń nauczycieli

17/66

Od 4 września br. zmiany w ustawie o delegowaniu pracowników

18/66

Od 20 września br. można składać do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty składek powstałej w wyniku zwolnienia z ich zapłaty - informacja
ZUS

19/67

Od 21 czerwca br. można ubiegać się o dodatek solidarnościowy

14/63

Ogłoszenie ustawy budżetowej

9/69

Okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego

10/66

Pakiet mobilności - nowy obowiązek powrotu pojazdu do stałej siedziby przewoźnika i jego dobra reputacja

19/64

Pakiet mobilności - zmiany w czasie pracy kierowców

16/59

Pełne oskładkowanie umów zlecenia pod znakiem zapytania - informacja MRPiPS

19/67

Polecenie pracy zdalnej do 3 miesięcy po odwołaniu stanu epidemicznego/epidemii

16/67

Pracodawca ma prawo żądać od kandydata do pracy potwierdzenia legalnego pobytu w Polsce - stanowisko UODO

16/66

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej przyjmowane do ustalenia odpisów na ZFŚS w 2020 r.
Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 12 lipca br.

3/67
14/65

Przekazywanie do ZUS składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej

7/70

Przesunięcie ubezpieczeń w ZUS akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest
świadczenie pracy lub usług

5/67

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe w 2021 r.

24/66

Roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

3/66

Stanowisko GIP w sprawie badań profilaktycznych i szkolenia bhp w okresie zagrożenia koronawirusem

8/74

Stanowisko UODO w sprawie kontroli przez pracodawcę służbowej poczty elektronicznej pracownika

Szczególne prawa i obowiązki pracowników obowiązujących w okresie stanu epidemii
Świadczenia dla medyków, których niezdolność do pracy z powodu COVID-19 powstała w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych

17/67

9/69

24/67

Świadczenie rehabilitacyjne przyznane w II kwartale 2020 r. podlega waloryzacji

7/70

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji

1/67

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. bez waloryzacji

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

24/65

Str. 28 z 29

Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w IV kwartale 2020 r. nie podlega waloryzacji

19/64

Ustawa modyfikująca "Mały ZUS"

2/67

Ustawa o "likwidacji" OFE - po pierwszym czytaniu w Sejmie

3/67

W 2020 r. korzystniejsza waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

1/67

W kwietniu br. - wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów

7/71

Wnioski o wsparcie z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej tylko elektronicznie - informacja ZUS

14/67

Wprowadzenie - do odwołania - kwarantanny po przekroczeniu granicy i zmiany w obowiązku zakrywania ust i nosa

10/66

Wydłużenie terminu legalizującego polecanie pracy zdalnej

18/67

Wydłużenie terminu przekazania do PFRON sprawozdania finansowego - informacja PFRON

10/67

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej w 2021 r.

19/64

Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r. na tym samym poziomie co w 2020 r.

24/67

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r

10/67

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r.

15/67

Wysokość składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.

4/66

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.

18/66

Za doktorantów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie opłaca się składek na FP i FS

14/66

Zgodnie z informacją resortu pracy, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje od 27 lipca br.

16/64

Zleceniobiorca może złożyć wniosek o świadczenie postojowe, gdy zleceniodawca odmówił jego złożenia - informacja ZUS

16/66

Zmiany w Funduszu Solidarnościowym

2/67

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku
pracy

4/66

Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru emerytury osobom urodzonym w 1953 r. z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku
emerytalnego
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