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1. To musisz przeczytać
Aktualizacja zasad prowadzenia monitoringu w firmie w związku z obowiązywaniem RODO 10/4

Czas na pierwszą ratę odpisów na fundusz socjalny 10/6

Do 30 września - czas na udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego za ubiegły rok 17/5

Dostosowywanie dokumentacji prowadzonej przez pracodawcę do wymagań RODO 7/4

Godziny nadliczbowe po 24-godzinnej pracy przy ochronie mienia - stanowisko MRPiPS 20/6

Konieczność wyrównania wynagrodzenia w razie udzielania wolnego za pracę nadliczbową 3/4

Korekta kwestionariuszy osobowych ze względu na zakres zawartych w nich danych 18/4

Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcy - stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości 18/7

Miejsce przechowywania klauzuli informacyjnej i zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych 18/6

Niższy wiek pracownika młodocianego w rozumieniu przepisów kodeksowych 17/4

Obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne dla wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę 16/5

Ochrona zatrudnienia w razie dłuższej choroby nowego pracownika - stanowisko MRPiPS 16/4

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie wyłącznie w wersji elektronicznej 23/5

Od 8 listopada br. zmiana wysokości współczynnika urlopowego - stanowisko MRPiPS 23/4

Od 25 maja 2018 r. rewolucja w zasadach ochrony danych osobowych 3/6

Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO 5/4

Przechowywanie w aktach pracowniczych danych osobowych pozyskanych we wcześniejszych latach - stanowisko MRPiPS 14/4

Przerwa w pracy tzw. lunchowa tylko w wybrane dni 3/5

Przetwarzanie danych osobowych przez pracodawców dla celów ZFŚS 12/8

Przyczyna absencji w pracy na liście obecności 12/6

Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w handlu po wolnej od pracy niedzieli lub święcie - stanowisko MRPiPS 7/8

Rozliczenie dodatkowej pracy przypadającej po nocnej zmianie w niedzielę 21/4

Rozwiązanie umowy na czas określony, która w trakcie wypowiedzenia przekształci się w kontrakt bezterminowy 19/4

Skutki zmiany od 1 stycznia 2019 r. minimalnego wynagrodzenia za pracę 20/8

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych 20/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych 11/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych - przechowywanie dokumentów w aktach osobowych pracowników 13/4

Stosowanie przepisów RODO w sprawach pracowniczych - zasady powierzania danych osobowych pracownika innej firmie 21/5

Termin przekazania drugiej raty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17/7

Ułatwienia z zakresu czasu pracy w ramach programu "Za życiem" 12/10

Uregulowanie w przepisach Kodeksu pracy stosowania przez pracodawcę monitoringu w zakładzie pracy 11/7
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W 2018 r. odpis na ZFŚS, w tym dla nauczycieli na tym samym poziomie co w ubiegłym roku 1/4

Waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale br. 13/6

Warunki pracy młodocianych po obniżeniu ich wieku do 15 lat 19/5

Wymiar czasu pracy w 2019 r. 20/9

Zakaz pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem - od 1 marca 2018 r. - na nowych zasadach 5/6

Zapisy o ochronie danych osobowych w regulaminach zakładowych 14/5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy w świetle RODO 6/4

Zmiana miejsca pracy cudzoziemca oraz określenie miejsc pracy "obszarowo" - stanowisko MRPiPS 7/7

Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym nie dla nauczyciela 1/5

2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Co z obniżaniem składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował? 10/11

Czy ubezpieczyć w ZUS członka gminnej komisji? 19/16

Do 3 kwietnia 2018 r. - czas na przekazanie do ZUS zgłoszeń o pracy "szczególnej" 6/14

Do 31 stycznia 2018 r. obowiązek przesłania informacji ZUS IWA przez niektórych płatników składek 2/4

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy w razie niedopłaty składek powstałych po korekcie dokumentów rozliczeniowych 18/16

Kiedy dodatek za rozłąkę nie podlega składkom ZUS? 11/15

Kiedy działalność gospodarcza prowadzona przez rencistę stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych? 15/11

Kiedy przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki zdrowotnej za siebie i osobę współpracującą? 6/13

Kiedy przedsiębiorca-rolnik pozostanie na kolejny rok w ubezpieczeniu społecznym rolników? 9/12

Korekta rozliczeń składek ZUS, gdy za część miesiąca przysługiwał zasiłek macierzyński, a nie chorobowy 18/9
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