
Prawo - wydawnictwa

Zatrudnienie

 

Umowy terminowe■

Prawo pracy - pierwsze kroki■

Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne■

Nowy pracownik - obowiązki pracodawcy■

Moja pierwsza praca■

 

Prawa i obowiązki

 

Dokumentacja pracownicza●

Obowiązki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy●

Odpowiedzialność materialna pracownika●

Podnoszenie kwalifikacji●

Podróze służbowe i zagraniczne●

Prawo pracy informator dla pracodawców●

Rozwiązywanie umów o pracę - koronawirus●

Rozwiązywanie umów o pracę●

Świadectwo pracy●

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy●

Zagrożenie epidemiczne a prawna ochrona pracy●

Zakaz konkurencji●

Zwolnienia grupowe●

 

Wynagrodzenia

 

Wynagrodzenie za pracę●

Potrącenia z wynagrodzenia●

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych●

 

Czas pracy

 

Czas pracy. Zawiera informacje dla pracowników niepełnosprawnych●

Czas pracy w podmiotach leczniczych●

Praca w niedzielę i święta●

Nadgodziny w praktyce●

 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228119/umowy terminowe.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/247671/Prawo pracy.Pierwsze kroki.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/303892/Umowa o prace a umowy cywilnoprawne.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/303889/Nowy pracownik. Obowiazki pracodawcy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228116/komiks moja pierwsza praca.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/241890/Dokumentacja pracownicza.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270931/Obowiazki pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228122/odpowiedzialnosc materialna pracownika.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228123/podnoszenie kwalifikacji.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228127/podroze sluzbowe karajowe i zagraniczne.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/235092/PP 2020.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/235881/12 RozwiazUmowy COVID 2021 INTERNET.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/235788/ul RozwiazUmowy wzn2021 ok.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/237303/sw pracy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/270929/Usprawiedliwianie nieobecnosci w pracy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/238608/Zagrozenie epidemiczne a prawna ochrona pracy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228128/zakaz konkurencji.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228131/zwolnienia grupowe.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/245780/Wynagrodzenie za prace.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/237306/28 PotraceniaWynagrodz INTERNET 18 06 21.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228132/zakladowy fundusz swiadczen socjalnych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/244947/Czas pracy. Zawiera informacje dla pracownikow niepelnosprawnych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228135/czas pracy w podmiotach leczniczych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228136/praca w niedziele i swieta.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228134/nadgodziny w praktyce.pdf


Urlopy

 

Urlopy●

 

Stres

 

Ograniczenie obciążeń psychicznych spowodowanych pandemią●

Stres w pracy poradnik dla pracownika●

Stres w pracy poradnik dla pracodawcy●

Sposoby na stres.Poradnik dla pracownika●

Stres w pracy przykłady dobrych praktyk●

Zagrożenia psychospołeczne poradnik dla pracodawców i specjalistów służby BHP●

 

Mobbing i dyskryminacja

 

Mobbing informator dla pracodawcy●

Mobbing●

Pracownik wobec mobbingu●

Stop dyskryminacji●

 

Pracownicy tymczasowi

 

Agencja pracy tymczasowej●

Praca tymczasowa●

Pracodawca użytkownik●

Pracownicy tymczasowi●

 

Społeczni inspektorzy pracy

 

Zgodnie z prawem i bezpiecznie - poradnik dla związkowców i społecznych inspektorów pracy●

 

Niepełnosprawni

 

Niepełnosprawny pracownik●

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/237304/urlopy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/251474/OGRANICZENIA PSYCHICZNE COVID INTERNET.pdf
http://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228139/stres w pracy poradnik dla pracownika.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/247269/Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228138/sposoby na stres poradnik dla pracownika.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/292656/Stres w pracy. Przyklady dobrych praktyk.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228142/zagrozenia psychospoleczne poradnik dla pracodawcow i specjalistow sluzby bhp.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228145/mobbing inforamtor dla pracodawcy 2019.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228143/mobbing.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228144/pracownik wobec mobbingu.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228146/stop dyskryminacji.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228150/agencja pracy tymczasowej.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228148/praca tymczasowa.pdf.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228149/pracodawca uzytkownik.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228151/pracownicy tymczasowi.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/231088/Zgodnie z prawem i bezpiecznie. Poradnik.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/245785/Niepelnosprawny pracownik.pdf


 

Młodociani

 

Ochrona pracy kobiet i młodocianych●

Praca w wakacje●

Pracownik młodociany●

 

 

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228159/ochrona pracy kobiet i mlodocianych.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/303891/Praca w wakacje.pdf
https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228161/pracownik mlodociany.pdf

