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9. Obliczanie kwoty netto wynagrodzenia pracownika 
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Obniżanie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych 
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rozpoczęcia/zakończenia umowy w trakcie miesiąca 

3. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności 

4. Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca 
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Rozdział IV. Nowy termin wypłaty wynagrodzenia. Jaką procedurę zastosować? 
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2. Stałe miesięczne wynagrodzenie w podstawie wynagrodzenia urlopowego 

3. Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego 

4. Składniki zmienne w podstawie wynagrodzenia urlopowego przy równoważnym systemie 
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5. Składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie wymiaru 

6. Składniki „nieregularne” w podstawie wymiaru 
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11. Składniki za okresy dłuższe niż miesiąc w podstawie ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy 

12. Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy 

13. Obliczanie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca 

14. Obliczanie ekwiwalentu za urlop pracownika niepełnosprawnego, wobec którego ma 
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ekwiwalentu 

16. Napiwki w podstawie urlopowej 

17. Ustalenie podstawy ekwiwalentu urlopowego w przypadku niewypłacania pracownikowi 
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18. Wyrównanie podstawy urlopowej po wypłacie zaległej pensji 

19. Wyrównanie podstawy urlopowej po podwyżce pensji 

20. Podstawa wynagrodzenia urlopowego ponownie zatrudnionego pracownika 
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2. Dodatki za pracę nadliczbową 

3. Rozliczanie godzin nadliczbowych (nadgodzin) z tytułu pracy w harmonogramowo wolną 

sobotę 

4. Rozliczenie czasu pracy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w trakcie okresu 

rozliczeniowego 

5. Nadgodziny z tytułu naruszenia doby pracowniczej 

6. Kiedy pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty za godziny nadliczbowe? 

7. Praca nadliczbowa podczas podróży służbowej 

8. Wynagrodzenie za nadgodziny kierownika za pracę wykonywaną w razie konieczności 



9. Wynagrodzenie za nadgodziny w przypadku zostawania w biurze po godzinach 

10. Wynagrodzenie za nadgodziny niepełnoetatowca 

11. Ryczałt za godziny nadliczbowe 

 

Rozdział VII. Wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta 

1. Zasady udzielania dnia wolnego za święto 

2. Wynagrodzenie i dodatek za pracę w niedzielę i święto 

3. Dwa dodatki – wątpliwości interpretacyjne 

 

Rozdział VIII. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy 

1. Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia 

1.1. Umowa musi zostać wypowiedziana 

1.2. O zwolnieniu decyduje pracodawca 

1.3. Okres zwolnienia 

1.4. Zwolnienie od pracy a urlop wypoczynkowy 

2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy 

2.1. Jak za urlop wypoczynkowy 

2.2. Choroba w okresie zwolnienia od pracy 

 

Rozdział IX. Premia a nagroda 

1. Charakter prawny dobrowolnych świadczeń wypłacanych przy rozwiązaniu stosunku pracy 

oraz ich opodatkowanie i oskładkowanie 

2. Nagrody i premie w podstawie wymiaru składek i podatku 

3. Nagrody i premie w podstawie zasiłku 

4. Premia uznaniowa w podstawie nagrody rocznej 

 

Rozdział X. Rozliczanie pracy w nocy 

1. Obliczanie wynagrodzenia za pracę w nocy 

2. Pracownik pracujący w nocy 

3. Ryczałt za pracę w porze nocnej 

4. Praca w nocy a zmiana czasu z letniego na zimowy 

 

Rozdział XI. Rozliczanie nietypowych wypłat 

1. Warunki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników 

2. Wartość pakietu medycznego fundowanego zatrudnionym wciąż z daniną 

3. Impreza mikołajkowa dla dzieci pracowników a przychód ze stosunku pracy 

3.1. Opodatkowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci pracowników 

3.2. Impreza mikołajkowa dla dzieci pracowników a składki ZUS 

4. Upominki okolicznościowe 

5. Zmiany w opodatkowaniu odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji w spółkach 

Skarbu Państwa 

6. Napoje i posiłki dla pracowników 

7. Finansowanie pracownikom biletów miesięcznych 

8. Szczepienia przeciwko grypie dla pracowników 

9. Świadczenia dla pracowników z okazji świąt 

10. Zakwaterowanie dla pracownika a przychód i składki ZUS pracownika 

10.1 Zwolnienie od podatku świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu 

zakwaterowania pracowników 

10.2 Podstawa wymiaru składek ZUS 

10.3 Noclegi na koszt pracodawcy dla tzw. pracowników mobilnych 

 

 



Rozdział XII. Rozliczanie zwolnień lekarskich pracownika i zleceniobiorcy 

1. Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych 

2. Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku 

3. Wynagrodzenie chorobowe 

4. Wypłata zasiłku chorobowego 
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7. Choroba w miesiącu zatrudnienia 

8. Wyłączenia niepełnych miesięcy 

9. Podstawa zasiłku kontynuowana 

10. Zmiana wymiaru etatu 
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wymiaru zasiłków 
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3. Kwota wolna od potrąceń 
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10. Potrącenia za zgodą pracownika 

11. Odliczanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy 

12. Potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia 
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1. Graniczna kwota dotycząca składki emerytalnej i rentowej 
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4. Preferencyjne zasady opodatkowania 
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1. Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika oddelegowanego do pracy za granicą 

2. Rozliczenie pracownika oddelegowanego do pracy w Niemczech bez zachowania przerwy 

przez okres 24 miesięcy 

3. Opodatkowanie umowy zlecenie zawartej z osobą fizyczną, która nie posiada miejsca 
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4. Rozliczenie podatkowe pracownika obywatelstwa ukraińskiego zamieszkałego w Polsce 

 

Rozdział XVI. Akty prawne 

1. Kodeks pracy 

2. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 

udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu 

oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop 
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