Katarzyna Klemba

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? (e-book)
Jak zachować się podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Jakie dokumenty przygotować? Na co Inspektorzy zwracają szczególną uwagę? Polecamy praktyczny
poradnik, który wskaże m.in.:
jakie są powody wszczęcia kontroli przez PIP, kiedy można wszcząć kontrolę bez uprzedzenia, jak przebiega kontrola, jakie są
uprawnienia i obowiązki kontrolującego oraz kontrolowanego, co grozi za utrudnianie czynności kontrolnych, co powinien zawierać protokół kontroli, jak wnieść
odwołanie od wydanej decyzji. W publikacji kompleksowo omówiono jak przygotować się do kontroli m.in. z zakresu:
czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów
rozliczeniowych, prowadzenia akt osobowych, udzielania urlopów, wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych, ...
SYMBOL: eBPP1165, STRON: 131, WYDANIE: 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 110,00 zł + 23% VAT (brutto: 135,30 zł)

prof. dr hab. Andrzej Patulski, Grzegorz Orłowski

Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków (e-book)
Wyjątkowy komentarz do każdego artykułu Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zwłaszcza dla menedżerów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej
codziennej pracy napotykają na wiele dylematów związanych z interpretacją i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy. Co wyróżnia Komentarz? Autorami są
eksperci z dużym doświadczeniem, na co dzień doradzający wielu firmom, dzięki czemu doskonale wiedzą, z jakimi problemami borykają się strony stosunku pracy.
Omawiając poszczególne przepisy, wskazują konkretne ścieżki postępowania i procedury. Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo sądowe i
poglądy doktryny, a także różne przykłady pozwalające łatwiej zrozumieć treść przepisu. Na uwagę zasługuje język publikacji - komentarz napisany ...
SYMBOL: eBPP1074, STRON: 1245, WYDANIE: 2016, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 230,00 zł + 23% VAT (brutto: 282,90 zł)

dr Janusz Żołyński

Kodeks pracy. Komentarz (e-book)
Już II wydanie najobszerniejszego na rynku wydawniczym komentarza do Kodeksu pracy - 1776 stron wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.
Stan prawny wrzesień 2017 r., uwzględniający zmiany dot. ochrony danych osobowych obowiązujące od 25 maja 2018 r. (zmiany omówione zostały w nocie
aktualizacyjnej). Pobierz darmowy fragment:
DARMOWY FRAGMENT
Wybitni eksperci, praktycy i specjaliści prawa pracy dzielą się swoją
wiedzą, krok po kroku szczegółowo omawiając wszystkie artykuły kodeksu, począwszy od zawarcia stosunku pracy, poprzez wynagrodzenia za pracę, urlopy
pracownicze, czas pracy, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, obowiązki pracodawców i pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy, układy ...
SYMBOL: eBPP1186, STRON: 1776, WYDANIE: II, 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 340,00 zł + 23% VAT (brutto: 418,20 zł)

Lidia Agnieszka Rubińska

Praca cudzoziemców z Ukrainy i innych państw wschodnich - zatrudnianie, opodatkowanie i
ubezpieczenia społeczne (e-book)
Publikacja koncentruje się na problemach związanych z zatrudnianiem oraz rozliczaniem podatkowo-składkowym cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji,
Rosji i Armenii. Omówiono tu m.in. zasady zatrudniania na podstawie:
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenia na pracę
sezonową, zezwolenia na pracę oraz jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, a także zasady pobytu i zatrudniania cudzoziemców w ruchu bezwizowym.
Szczegółowo zaprezentowano zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również
zasady ubezpieczenia społecznego cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce. Ponadto przedstawiono zasady wjazdu cudzoziemców do Polski, konsekwencje ...
SYMBOL: eBPP1237, STRON: 115, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 150,00 zł + 23% VAT (brutto: 184,50 zł)

Przemysław Jeżek

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło - problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem
minimalnej stawki godzinowej (e-book)
Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze
to:
wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej stawki godzinowej i związany z tym szereg konsekwencji dla zleceniodawcy zmiana zasad
opodatkowania umów zlecenia w zależności od kwoty umowy. Publikacja to bardzo szczegółowy poradnik, który niezwykle dokładnie omawia zasady podlegania
ubezpieczeniom, zasady opłacania, rozliczania potrąconych składek na poszczególne ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy z wypłaconego danej osobie
wynagrodzenia i prawidłowe ich rozliczenie względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. Autor omawia m.in. konsekwencje ...
SYMBOL: eBPP1126, STRON: 319, WYDANIE: 2017, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 170,00 zł + 23% VAT (brutto: 209,10 zł)
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Donata Hermann-Marciniak

Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy (e-book)
nowość
Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady
udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak: urlop wypoczynkowy i dodatkowy urlop
wypoczynkowy, urlop bezpłatny, urlop okolicznościowy, urlop szkoleniowy, urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski i wychowawczy, pozostałe zwolnienia od
pracy. Przeczytaj fragmenty publikacji:
Darmowy fragment e-booka
Większość zagadnień została przedstawiona na przykładach realnych
sytuacji pracowniczych, z którymi odbiorca tej publikacji może spotkać się w swojej pracy zawodowej. W tekście zawarto również ...
SYMBOL: eBPP1269, STRON: 241, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 160,00 zł + 23% VAT (brutto: 196,80 zł)

Przemysław Ciszek, Michał Nocuń, Grzegorz Ziomkowski

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - m.in. z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy,
państw UE (e-book z suplementem elektronicznym)
Zatrudnienie pracownika z zagranicy wymaga spełnienia wielu warunków. Nie chodzi tylko o obowiązek uzyskania przez podmiot zatrudniający dokumentów
legalizujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca, ale przede wszystkim o zalegalizowanie pobytu pracownika, co w praktyce oznacza konieczność jednoczesnego
dokonywania wielu czynności oraz uczestniczenia w różnych postępowaniach, a tym samym potrzebę koordynacji tych działań. W książce omówiono krok po kroku
wszystkie etapy prawidłowej procedury zatrudnienia cudzoziemca zgodnie z najnowszymi przepisami obowiązującymi od 2018 r., w tym m.in. następujące zagadnienia i
instytucje prawne: zezwolenie na pobyt stały status uchodźcy zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej ...
SYMBOL: eBPP1223e, STRON: 192, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 170,00 zł + 23% VAT (brutto: 209,10 zł)

Donata Hermann-Marciniak

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników - praktyczny komentarz - wzory dokumentów (e-book z
suplementem elektronicznym)
nowość
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka - specjalista z zakresu prawa pracy - w praktyczny sposób omawia
warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych. W publikacji wyjaśniono m.in.:
jak
prawidłowo sformułować ogłoszenie o pracę, co powinna zawierać umowa o pracę, jakie informacje muszą znaleźć się w skierowaniu na badania lekarskie, kiedy
pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie podczas zatrudniania ...
SYMBOL: eBPP1293e, STRON: 227, WYDANIE: 2019,

CENA: 180,00 zł + 23% VAT (brutto: 221,40 zł)

Sylwia Puzynowska

Zatrudnianie pracowników tymczasowych - praktyczny poradnik (e-book)
Praca tymczasowa zyskuje coraz większą popularność. Zastosowanie obecnych regulacji często budzi wątpliwości osób korzystających z tej formy zatrudnienia,
zarówno po stronie agencji, pracodawców, a także samych pracowników tymczasowych. W publikacji Czytelnik odnajdzie odpowiedzi na wiele problematycznych pytań
związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych. Autorka, specjalistka z zakresu prawa pracy, omawia m.in.:
okoliczności wyłączające możliwość
skorzystania z pracy tymczasowej; obowiązek przedłużenia umowy z pracownicą tymczasową do dnia porodu; zasady ustalania wysokości wynagrodzenia oraz
ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy; możliwość rezygnacji pracodawcy użytkownika z pracownika tymczasowego; elementy świadectwa pracy pracownika
tymczasowego; ...
SYMBOL: eBPP1249, STRON: 89, WYDANIE: 2018, WYMAGANIA: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader,

CENA: 130,00 zł + 23% VAT (brutto: 159,90 zł)
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