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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 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
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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 16/48

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS 8/62

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej przy wydawaniu odpisu świadectwa pracy 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 2/59

Liczba ubezpieczonych dla celów uprawnień do wypłaty zasiłków 20/57
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