
Nasza największa słabość tkwi w rezygnowaniu. Najbardziej 
pewną rzeczą, aby odnieść sukces jest spróbować jeszcze raz.

Thomas Edison

Outsourcing kadr i płac

Listopad 2018

Jeśli pracodawca zawarł z Pracownikiem umowę  
o pracę na czas określony, przed 22 lutego 2016 roku,  
na okres dłuższy niż do 21 listopada 2018 roku, musi liczyć 
się z tym, że 22 listopada 2018 roku umowa przekształci 
się automatycznie w umowę na czas nieokreślony. Jeśli 
Pracodawca nie zdecydował się na wypowiedzenie takiej 
umowy do 30 września 2018 roku, z dniem 22 listopada 
2018 roku umowa ta automatycznie przekształci się  
w umowę na czas nieokreślony (art. 251 § 1 i 3 K.P.).

4 października Sejm uchwalił ustawę o PPK i skierował  
ją do Senatu. PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe  
to obligatoryjne oferowanie przez podmioty zatrudniające 
(głównie pracodawców) możliwości oszczędzania  
w formach grupowego inwestowania, przy zapewnieniu 
obowiązkowego opłacania składek, zarówno przez 
pracodawców (1,5% wynagrodzenia), jak i pracowników 
(2% wynagrodzenia). Celem PPK jest zgromadzenie 
środków na dodatkową emeryturę. 

01.11.2018 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

05.11.2018 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za październik 2018 r.  
przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

11.11.2018 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

12.11.2018 Złożenie ZUS DRA oraz opłacenie składek za październik 2018 r. przez osoby fizyczne opłacające  
składkę wyłącznie za siebie.

15.11.2018 Złożenie dokumentacji rozliczeniowej (ZUS DRA) oraz opłacenie składek za październik 2018 r. przez 
pozostałych płatników.

18.11.2018 Obowiązuje zakaz pracy w placówkach handlowych.

20.11.2018
Opłacenie zaliczek na podatek od wypłaconych w październiku 2018 r. przychodów ze stosunku  
pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, umów  
zleceń, umów o dzieło (PIT-4).

Opłacenie zryczałtowanego podatku pobranego w październiku 2018 r. od przychodów zatrudnionych 
osób podlegających zryczałtowanemu opodatkowaniu (PIT-8A).

Złożenie deklaracji PFRON za październik 2018 r. (DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b)  
oraz wpłata na PFRON.

Złożenie deklaracji PFRON INF-1 za październik 2018 r.

21.11.2018
Wyczerpanie 33-miesięcznego limitu czasowego dla umów na czas określony trwających  
22 lutego 2016 r. i nieprzerwanie po tym dniu. Umowy od 22 listopada 2018 r. przekształcają się  
w umowy na czas nieokreślony.

30.11.2018 Ustalenie płatnika zasiłków na 2019 r. 
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